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A túloldal
(Bevezető helyet t )

Kerékpárját vigyázva a korlátnak támasztotta, hogy 
a kormányon lógó degeszre tömött bevásárlósza
tyor tetején össze ne koccanjanak a tojások. A to
jástartót természetesen ismét otthon felejtette. Rá
könyökölt a vasra, fejét tenyerébe támasztotta, és 
nézte a vizet. Nem gondolt semmire. Hiszen ép
pen azért jött ki a folyóhoz, hogy kiszellőztesse a 
fejét. Hogy átjárja a késő őszi, vagy inkább már 
tél eleji szokatlanul meleg napsugár. Szerelmes
pár közeledett. Talán a mögötte lévő padra szeret
tek volna leülni, de egy pillanatnyi megtorpanás 
után továbbmentek. Meghitt kettősüket bizonyára 
zavarta az ő furcsa magánya. A már nem is fiatal 
nő, aki a sétányról a semmibe bámul. Nem illett a 
képbe. Lopva pillantott utánuk.

Látta, milyen piszkosak a partot csapdosó hul
lámok. Szürke koszréteg tapadt a fűcsomókra. Mint 
a hanyagul kimosott kád egy alapos tisztálkodás 
után. Abban marad ilyen habos szennyfodor. Amit 
igazából képtelenség fodornak nevezni, hiszen a 
szóról a makulátlanul fehér blúz jut eszébe.

Elindult. Lassan tolta a kerékpárt a korlát mel
lett, kormányán a himbálódzó, degeszre tömött 
bevásárlószatyorral. Az átlátszó zacskóban lapu
ló tojások egyikének már kifolyt a sárgája. Már
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messziről észrevette a hajladozó fekete alakot. 
Uszadékfát gyűjtött egy kétkerekű kiskocsira. Hir
telen rájött, ismeri a férfit. Ha észreveszi őt, kö
szönniük kell egymásnak. Elfordította a fejét. Sza
pora léptekkel haladt tovább. Maga sem értette, 
miért cselekedett így. Talán azt hitte, kellemetlen 
lesz a másiknak, ha valaki ilyen foglalatosság köz
ben látja.

Az álma csak otthon jutott eszébe. Visszatérő, 
egyszer már látott képek voltak. Különös feladat 
végrehajtására kérték fel. Néhányuknak egy föld 
alatti csőben kellett végigmászniuk, amely rend
kívül szűk volt ugyan, de rugalmas. A piciny nyí
láson látszólag az öklük sem fért be, mégis éppen 
annyira tágult, amennyire szükséges. Bizonygat
ta, ő ezt már egyszer megtette. Erezte, igazat be
szél, mégis maga elé engedte a többieket. Biztat
ta őket, bátran nyomuljanak előre, gondoljanak a 
túloldal ígéretére. Lassan mindenki eltűnt a cső
ben, ő maradt. Feladta, vagy egyszerűen feléb
redt, most már nem is fontos. Csak az, hogy meg
hátrált.

Mi lehetett az a cső? Az a szűk, de végtelenül 
rugalmas valami, amelybe látszólag az ökle sem 
fért volna bele. Talán a szülőcsatorna?

Az álomra virradó napon ünnepelte a negyve
nedik születésnapját. Ezért foglalkoztatja. Mit je 
lenthetett? Sikertelenséget? Bizonyára meghátrál 
valami elől. Túl egyszerű. Ha csak ennyi lenne, 
már el is felejtené. Álmában senki sem tudta, mi 
várt azokra, akik bemásztak a csőbe. Átjutottak
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egyáltalán? És mi volt a túloldalon? Ha egyálta
lán létezett.

Mégis. Úgy érezte, hibát követett el. Neki is be 
kellett volna másznia.

Kezébe vette az ördöglakatot. Türelemjáték két, 
többszörösen egymásba akasztott és meghajlított 
drótból. Nem is lakat, hiszen sehol sincs összezár
va. Állítólag szétszedhető. Csak két szál. Behozta 
a műhelyből a drótvágó ollót, és gondosan letö
rölte róla a port.

7



Egymásra morgó bábok 
a kiporciózott életben

Hatalmas tömeget lát a közeli bolt előtt. Az embe
rek -  férfiak, nők, fiatalok vegyesen -  szabályta
lan csoportokba verődve, látszólag gondtalanul 
beszélgetnek. Mintha csak véletlenül és puszta 
kedvtelésből ácsorognának a tűző, augusztusi na
pon. Az üzlet semmi különös, sőt jellegtelenségé- 
ben feltűnő. Kopott kockaépítmény, a szocialista 
stílus sorozatterméke. Állami önkiszolgáló, szinte 
üres polcokkal. Valamit osztanak -  nyugtázta ma
gában, és megy tovább. Persze, osztanak, moso- 
lyodik el, és ismerőse kisfia jut eszébe. Édesapjá
val tartottak hazafelé a falusi búcsúból, a gyermek 
boldogan vitte a kapott ajándékokat. Buzgón kö- 
szöngettek az utcán ülő öregasszonyoknak, akik 
aprólékosan szemrevételezték az elvonulok szok
nyahosszát, frizuráját...

-  Nahát, kisfiam, ennyi mindent kaptál a bú
csúban! -  szóltak oda kedveskedve a fiúcskának, 
aki önérzetesen válaszolt: -  Semmit sem kaptam, 
ezt mind vettük!

Neki is van „búcsús” emléke.
Egy csendes bánáti faluban történt, ahol a ma

gyarok, az őslakos szerbek és a betelepült boszni
ai szerbek egyaránt magukénak tekintik a katoli
kus templom ünnepét. Ilyenkor napokon át tart a



lázas készülődés, sütés-főzés, várják a vendégeket. 
Az elköltözött, máshol, gyakran külföldön szeren
csét próbáló fiúkat, a vidékre férjhez ment lányo
kat, a rokonságot. A búcsú előtti hetekben a falu 
központjában már üzemel a bolondkocsi -  több is 
van belőle, lovacskákkal és egyszerű hintákkal - ,  
csattog az asztalifoci, zakatolnak a zsetonra műkö
dő kisautók, vijjog a flipper, áll a céllövölde. Ösz- 
szefutó ismerősök élvezik a találkozás örömét, és 
próbálnak szót érteni a fülsiketítő zajban, a harso
gó zene közepette.

A kilencvenes évek elején egyetlen m oder
nebb, pizzeriának nevezett kocsma volt a telepü
lésen. Sokan álltak az utcán, mert a tenyérnyi be
tonlapra kirakott három-négy asztal körül kevés 
a hely. Itt botlottak bele ismerősükbe, pontosab
ban férje ismerősébe, aki szerb ugyan, de jól be
széli a magyar nyelvet is. Mint mindenki a falu
ban. Meglehetősen részegen jö tt  oda hozzájuk. 
Senki sem kérdezte, de azzal kezdte a beszélge
tést, hogy önkéntes volt a horvátországi háború
ban. Nem mondott újat, ezt már tudták róla. Pró
báltak témát váltani, de az neki nem felelt meg. 
Nem is azért telepedett le az asztalukhoz. Ő hall
gatott, kissé a fejét is elfordította, látszólag a szo
katlanul élénk esti forgalmat figyelte. Tudta, őt 
provokálja. Többször elmondta, megsértődik, ha 
nem néz a szemébe, mert így azt kell gondolnia, 
nem kellemes a társasága, utálja, megveti őt és a 
hozzá hasonlókat. Azokat emlegette, akik megta
gadták a behívóparancsot. A legszívesebben a fal
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hoz állította volna őket, mert szerinte mindenki
nek kötelessége részt venni a háborúban. A fal
hoz állítás egyébként kedvenc kifejezése volt, 
mert ugyanezt a sorsot szánta nem csak a magyar 
pártvezéreknek, de az ellenzéki szerb politikusok
nak is. Végül, akarata ellenére, hatalmas vitába 
keveredett vele. Aztán már mindenki őket figyel
te, hiszen a férfi az aszalt csapkodva bizonygatta 
a maga igazát, hogy a magyaroknak itt mindig 
minden meg volt engedve, mégis hálátlanok. Ha 
valami nem tetszik nekik, mehetnek, senki sem 
tartja vissza őket. Végül felpattant a motorjára, 
és elment.

Nagyon nehezen nyugodott meg, pedig akkor 
még nem is sejtette, hogy a történet itt nem ért 
véget. Az illető később, évek múltán is felemle
gette a férjének, hogyan tud ilyen nacionalista 
asszonnyal együtt élni, és sejtette, a dolog nem 
marad ennyiben. Félt tőle. Sőt ez a félelme még 
most sem múlt el teljesen, annak ellenére sem, hogy 
ez a bizonyos ismerősük azóta már megüzente, 
megbocsátott neki.

Néhány óra múlva visszafelé karikázik, a hely
zet a bolt előtt változatlan. Illetve, dehogy! Nyil
ván a végkifejlet felé közeledik, mert az imént még 
szabálytalan tömeg rendezett sorba fejlődött. Most 
már szó sincs véletlenszerűségről, nagyon is cél
tudatosan állnak, pontosan tudják, mit akarnak. 
Cukor lesz, vagy étolaj -  vélte, de annyira kitik
kasztotta a hőség, hogy nincs ereje behatóbban 
foglalkozni a kérdéssel.
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Másnap délután ugyanaz a kép fogadja. Ismét 
a csoportosulás a közeli üzlet előtt. Nem akarja 
feltűnően megbámulni őket, hiszen nyilván e l
lenszenves minden kívülálló. Biztos, zsákokban áll 
otthon nála a cukor, és kartonszámra tárolja az ét
olajat -  gondolhatják róla, pedig nem így van. 
Egyszerűen csak utál sorban állni, és senkinek sem 
akar örömet szerezni azzal, hogy enged a kény
szerítésnek.

Igen, nem akar feltűnően odanézni, de azért 
észreveszi a fehér műanyag asztalt a hozzá illő szé
kekkel és a napernyővel. Négy fiatal ül körülötte, 
és kártyáznak. A mindig üres bolt bejáratához kö
zel, a szatyros várakozók gyűrűjében. Mintha még 
poharak is lennének előttük.

Még tart a befőzési idény, és közelednek a vá
lasztások. Kell a cukor, amit a láthatatlan jótevő 
most egyre buzgóbban osztogat. Remélhetőleg 
azon a bizonyos szeptemberi napon eszükbe jut 
majd azoknak, akik most a boltok előtt izzadnak, 
hogy a cukorhoz és egyebekhez valamikor sorban 
állás nélkül is hozzá lehetett jutni. Legalábbis az 
idősebbeknek, mert a tizenévesek, akik a mama 
megbízásából álldogálnak, talán el sem hiszik, 
hogy valamikor itt is roskadoztak a polcok a ha
talmas önkiszolgálókban. Amelyeket most kény
telenek átalakítani, nemegyszer kocsmává. Mert az 
ital iránt a legnagyobb a kereslet.

Dehogyis ju t eszükbe! Hiszen a minap hall
gatta a Városi Rádióban a sorban állókkal készült 
hangfelvételt. Panaszkodtak az emberek, gyakran
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nyolc-tíz vagy még több órát is várakoznak. Zú
golódtak, zsörtölődtek, de a haragjuk inkább egy
más ellen irányult. A nyugdíjasokkal ugyanis az 
a baj, hogy van idejük sorban állni. A fiatal m un
kanélküliekkel is ez a gond, csak nekik még azt 
is felrótták, hogy utána a piacon árusítják az így 
beszerzett élelmiszert. Egy erélyes női hang a vé
delmébe vette őket, azt mondta, elég baj az, hogy 
nem tudnak elhelyezkedni, nyilván kell nekik a 
pénz, azért kényszerülnek az ilyesfajta csencse- 
lésre. Különben sem könnyű kereset. A család 
apraját-nagyját be kell állítani több napon át a sor
ba, hogy a szűkösen mért fejadagból összegyűjt- 
senek annyit, amennyivel már érdemes kiállni a 
piacra.

Kérdezte a riporter, mi lenne a megoldás? Kü
lönbözőjavaslatok hangzottak el: készítsenek pon
tos kimutatást, hányán vannak egy-egy családban, 
határozzák meg, kinek mennyi cukor jár, adjanak 
valamiféle „bonokat” , hogy mindenkinek jusson. 
A másik közbeszóló szerint a vállalatokban kelle
ne szétosztani a cukor- és étolajjegyeket, hogy azok 
is részesüljenek a „közjóból”, akik csak két óra 
után tudnak beállni a sorba.

Eddig szórakozásból figyelt, de ezen a ponton 
nagyon megdöbbent. Valóban úgy gondolják, hogy 
ez lenne a megoldás? Jegyek, szelvények, sorszám
ok... Volt már ilyen, nem is olyan régen. Kiporci- 
ózott élet. A lényeg, hogy mindenkinek jusson. 
Senki sem akarta, vagy merte azt mondani, hogy a 
sorokat kellene megszüntetni azzal, hogy az üzle
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tekben ismét megvásárolhassanak mindent, amire 
szükségük van. Hiszen még emlékezhetnek rá, 
hogyan kell azt csinálni! Bemennek, köszönnek, 
veszik a kosarat, belerakják, ami kell, fizetnek, 
köszönnek és távoznak. Sorban állás, idegeskedés, 
türelmetlenkedés nélkül. Annyira egyszerű, de úgy 
tűnik, ez már senkinek sem jut eszébe. Átértéke
lődtek a viszonyok. Most már az a normális, hogy 
léteznek hiánycikkek, és azokért sorba kell állni. 
Ebbe a többség már belenyugodott, csak a körül
ményeken kellene némileg változtatni. Hogy ne 
álljanak hiába.

A sorban állásnak is megvan a maga kultúrája. 
A viselkedési szabályok pontosan rögzítettek, leg
alábbis a fejekben. No, nem mindenkiében. De a 
tolakodókra, furakodókra, ravaszkodókra egy em
berként mordul rá a tömeg. Főleg a boltok előtt, 
ahol ilyen nagy a tét. Öt kiló cukor vagy két üveg 
étolaj. Ezért már érdemes csúnyán nézni ember
társunkra, vitatkozni, anyázni. Esetleg azokra is, 
akik felemlegetik, kik miatt van ez így, miért kell 
megalázva várakozni.

Van az a régi vicc: állnak az emberek a bolt előtt, 
és megérkezik egy külföldi tévés stáb. Azonnal for
gatni kezdenek, és megkérdezik, milyen élelmiszer
re várakoznak. Az öntudatos szocialista polgárok 
nem árulhatják el rendszerüket az idegen betola
kodóknak, ezért azt válaszolják, hogy koncertje
gyért sorakoznak. És mit adnak? -  kíváncsiskodnak 
tovább az újságírók. Hát..., Lisztet.

Egykor milyen jót lehetett ezen kacarászni.
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Előző este kedvenc kocsmájukban ültek, és ar
ról beszélgettek, hogy most már nagyon kellene a 
forradalom. Politikus haverjukra várakoztak, aki 
már többször telefonált. Ilyenkor mindig kitolta az 
érkezése idejét még egy fél órával. Ráértek. Fejte
gették, két dolgot tehet az, aki nagyon ráér: bevo
nul a zárt osztályra, vagy forradalmat csinál. A 
társaság egyik tagjának egészen megfelelt a zárt 
osztály gondolata. Arról témázgatott, ott átvészel
heti a téli hónapokat, ha már bakancsra és meleg 
kabátra úgysem telik neki. De aztán elhangzott 
néhány történet, amelyet a különböző -  nemes egy
szerűséggel bolondokházának nevezett -  intézmé
nyekben dolgozó ápolóktól hallottak. Például ar
ról, hogyan oldják meg a bentlakók szexuális életét. 
Egyszerűen összezárnak éjszakára egy férfit és egy 
nőt, aztán tegyék azt, ami jól esik nekik. Az ötlete 
ezután már saját magának sem tűnt olyan kitűnő
nek. Akkor marad a forradalom -  jelentette ki el
lentmondást nem tűrő hangsúllyal. Úgy, ahogyan 
a legtöbb dolgot közölni szokta. A többiek bólo
gattak, és újabb kör italt rendeltek. Azon is düny- 
nyögtek egy sort, hogy a legjobb lenne néhány 
évtizedre belebújni egy-egy befőttes üvegbe, ame
lyet valaki jó szorosan leköt celofánnal. Mert itt 
nincs szükség a fiatalokra, nehogy az ötleteikkel 
felkavarják ezt a jó kis pocsolyát, amelyben min
denki olyan boldogan dagonyázik.

Egy internetes ötlet alapján komplex verselem
zésnek vetették alá a Boci, boci tarkó, /  se fiile, se 
farka, /  Oda m együnk lakni, /a h o l tejet kapni kez
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detű gyermekversikét. Az első két sor természete
sen ezt a minden tekintetben (pl. pártjai, nemzetei 
vonatkozásában) tarka országot jelenti, ahol már 
legalább tíz éve semminek nincs értelme, logikus 
magyarázata. A két zárósor pedig a kivándorlás 
szándékát sejteti egy jobb helyre, ahol minden van. 
Még olcsó tej is. Mert itt és most tejet ugyan lehet 
kapni, de csak a drágábbikat, amelyet állítólag va
lamiféle vitaminokkal dúsítottak, hogy emelhes
sék az árát. Az olcsó tej misztikus fogalommá vált, 
amiről csak azok tudnának esetleg mesélni, akik 
hajnalonta ott lesik a boltok előtt. Esetleg, mert 
nekik sem jut mindig. De az említett sorok előre
jelezhetik akár a rendszerváltást is.

Forradalom -  vibrált a szó a levegőben, de ak
kor széles mosollyal és vállakkal, kifogástalan öl
tönyben megérkezett politikus barátjuk, aki ugyan 
még nem sokkal múlt harminc, de már nagyon 
jelentős személyiségnek számít. Mobiltelefonját 
kirakta az asztalra, és természetesen szolgálati ko
csi várta a kocsma előtt. Nem tudták, miért, de hir
telen úgy érezték, semmi értelme tovább beszélni 
arról, hogy ki kellene robbantani a forradalmat. 
Nyilván ők a mulyák, mert nem tudják, hogyan kell 
érvényesülni.

Ekkor még nem is sejtette, hogy egy év múlva 
az emberek türelmetlenségén morgolódik. Mert 
addigra észreveszi, mennyire türelmetlenek az 
emberek. Egymással is, de főleg az új hatalommal. 
Sőt azokkal a tegnapi szomszédaikkal, barátaik
kal, ismerőseikkel szemben is, akiknek valamilyen
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közük volt a változásokhoz. Próbál logikus magya
rázatot találni, mentséget a viselkedésükre. Talán 
lesz is, hiszen olyan hosszú volt az elmúlt tíz év, 
annyit tűrtek, nélkülöztek, hogy mindent azonnal 
szeretnének.

Azt sem sejtette, hogy egyre több embertől hall
ja  majd, a forradalmat -  amely végül mégiscsak 
kitört -  nem fehér kesztyűben kellett volna végre
hajtani. Mert nem lesz befejezve. Illetve, nem a 
megfelelő módon ér véget.

Akárki is mozgatja majd a szálakat, mesteri 
módon ügyeskedik. Ismét bábok lesznek egy va
lahonnan irányított játékban. Veszekedő, civako
dó, marakodó, egymásra morgó, szánalmas kis 
bábok. Akik közül egyeseknek még a sorban állás 
is hiányzik majd.
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Az ökörré válás története

Komor, félhomályos délután. Ráadásul péntek. Az 
autóbusz ajtaja halkan csukódik. A jármű hátrál, 
majd kikanyarodik az állomásról. Dühösen néznek 
utána, de nincs idő a töprengésre. A következő j á 
rat több mint egy óra múlva indul a Tisza-part felé, 
arra talán kapnak jegyet.

A városi buszban átéltek után ez már nem hi
ányzott.

-  Rosszul döntött a doktor úr, amikor elfogad
ta a legutóbbi szállítmányt, amely külföldi védő
oltásokat tartalmazott.

A tömött busz ajtaja szinte a sarkára csukódott, 
arca az előtte álló -  vagy inkább felette imbolygó, 
hiszen egy lépcsőfokkal magasabbra sikerült tola
kodnia -  férfi hátába nyomódott. És még szeren
csésnek tarthatta magát, mert lehetett volna a hón
alja is. Orra  érzékelte a kabát dohos szekrényszagát, 
keze kapaszkodó után tapogatott... , és meghallot
ta ezt a mondatot. Kissé alulnézetből ugyan, de 
megállapította, hogy nem messze tőle néhány ele
gánsan öltözött, kifestett hölgy társalog.

-  Azoktól érkezett a csomag, akik tavaly még 
bombáztak bennünket.

Némi lökdösődés és a mellette szorongok szú
rósan öklelő, szinte a vérét követelő pillantásai után
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sikerül a közelükbe férkőznie. Különben sem sze
ret háttal az ajtónak préselődve utazni, mert min
dig attól fél, hogy menet közben kinyílik, ő pedig 
kizuhan. Sokszor elképzelte már, ahogy elterül a 
betonon, és köréje gyűlnek a döbbent járókelők..., 
de most nincs ideje arra, hogy tovább színezze a 
jelenetet, inkább a beszélgetés folytatására fülel. 
Hamarosan rájött, a kis csoport egyik tagja más, 
mint a többiek.

-  Bizonyára tudta a doktor úr, mit cselekszik, 
nyilván gondosan ellenőrizte az adományt, mie
lőtt a felhasználásáról döntött.

-  Talán igazad van, de az emberek akkor is fél
nek...

Vagy örülnek, hogy egyáltalán van gyógyszer 
-  gondolta magában, de hamarosan rájött, túlságo
san naivan, a külföldi propagandától elvakítottan 
vélekedik. Nem kellene olyan idegesen kapkodni a 
távirányító után, ha néha, inkább csak tévedésből, 
valamelyik államnyelvű csatorna jele villan tél a 
képernyőn. Akkor talán ő is tudná, hogy...

-  ...joggal félnek, mert ki tudja, mi mindennel 
töltötték meg a nyugatiak azokat a védőoltásokat, 
amelyeket nekünk küldenek.

Aztán a leszállókkal elsodródtak mellőle, és 
eltűntek a közeli piac forgatagában. Az autóbusz
ban egyetlen megjegyzés sem hangzott el a beszél
getéssel kapcsolatban. Pedig mások is hallották.

Leül a hideg, büdös és zsúfolt váróteremben. 
Megfejt két keresztrejtvényt, egy nagyobbat és egy
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kisebbet, megeszi az imént vásárolt szendvicskif
lit, lebonyolít két beszélgetést a mobilján, habár a 
helyet egyáltalán nem tartja erre alkalmasnak. Igaz, 
nem sokan értik, amit mond. Csak bámulnak. Nem 
a telefonon csodálkoznak, hiszen ötpercenként csö
rög valakinek az övén, a zsebében vagy a táskájá
ban. Attól függően, hogy tulajdonosának mekkora 
a feltűnési viszketegsége. Pedig már itt sem nagy 
szám manapság egy ilyen szerkentyű birtoklása. 
Azt csak azok hiszik, akik büszkén kibiggyesztik, 
hogy mindenki lássa. És bosszankodnak, hogy se
hogyan sem akar csörögni. így nem is érdekes, 
hiszen nem ordíthatnak bele büszkén és fontossá
guk teljes tudatában, amolyan „aló, aló, ode mobil- 
ni” stílusban.

Tizenöt perccel a busz indulása előtt kibattyog 
a peronra, ahol hatalmas tömeg fogadja. Megérke
zik a jármű, néhány szabad ülőhely is akad benne. 
Szabályosan megrohanják. Ő is ott tolong a többi
ek között. Csak az ajtót látja maga előtt, a Nagy 
Célt. Egy középkorú férfi üvölteni kezd. Ökrök
nek, állatoknak nevezi a törtetőket, felháborodot
tan állapítja meg, azok jutnak be elsőnek, akik utol
jára jöttek. Mit gondolt, majd mindenki szépen 
sorba áll, és az érkezési rend szerint engedelme
sen belépdel az ajtón? Máshol talán igen, de nem 
itt. Dühösen kiráncigálja utazótáskáját a tömegből, 
és a feleségével tüntetőleg félreáll. Szinte utolsó
ként szállnak fel, még akkor is mondja a magáét, 
kultúrát, jólneveltséget emleget. Senki sem törő
dik vele. Ő, a tolakodó, másokat télrelökdöső ökör
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akkor már kényelmesen belefészkelte magát az 
egyik székbe, újságot vesz elő, készülődik a két 
órás utazásra. És egyáltalán nincs lelkiismeret-fur- 
dalása. Dörzsölt, régi ingázó, úgy döntött, most 
nincs helye az érzékenykedésnek. Feljutott, leült, 
mit érdekli más. Egyszer talán ő is törődhet csak 
saját magával. Még akkor is, ha besorolták az ök
rök közé. Vagy annál inkább.

A múltkor is igyekezett feltűnés nélkül, csak 
fél szemmel odasandítani a mellette álló nőre. Pil
lantását főleg neki nem volt szabad észrevennie. 
Hogyisne, még majd azt hiszi, át akarja adni a he
lyét a zsúfolt és fullasztó délutáni buszban. Elég 
nagy hasa van -  gondolta - ,  de annak még nem 
muszáj azt jelentenie, hogy állapotos. Lehet, hogy 
egyszerűen csak kövér. Nem nézhette meg jobban, 
mert feltűnt volna, meg aztán, ha minden kétséget 
kizáróan megbizonyosodik, gyermeket vár, nem 
lenne lelke hagyni, hogy tovább álldogáljon. In
kább bámult ki az ablakon. A nyaka hamarosan 
zsibbadni kezdett az erőltetett fej tartástól, óvato
san visszafordult. A nő közben lépett párat, éppen 
előtte állt. Tényleg terhes volt. Néha megrándult 
az arca, és a nagyobb zöttyenéseknél aggódva si
mított végig a hasán. Becsukta a szemét, és alvást 
színlelt. Közben kifogásokat keresett. Ő is fáradt, 
és iszonyatosan fáj a feje. Ami igaz is. Néha szen
vedő arckifejezéssel megmasszírozta a homlokát, 
de a szemét nem nyitotta ki. A mögötte lévő ülé
sen férfiak beszélgettek és nevetgéltek, harsányak
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voltak. A dühe hamarosan ellenük fordult. Ők is 
látják az állapotos nőt, de egyiknek sem jutna eszé
be, hogy átadja a helyét. Ezt talán csak a saját fe
leségüknek tennék meg, de ebben sem volt biztos.

A következő megállóban sokan leszálltak, a nő 
végre leült. Fellélegzett.

Nyugalma nem tartott sokáig, mert megpillan
tott egy apukát az aranyos, szöszi, göndör hajú kis
lányával. Természetesen gyorsan mímelni kezdte, 
hogy nem vette észre őket, mert már tekingettek, 
saccolták az ülőket, de hiába, nem állt fel senki. 
Úgy tűnt, az apuka nem rámenős, beletörődött a 
helyzetbe, egyik kezével szorosan átkarolta a kis
lányt, aki még olyan pici volt, hogy alig tudott 
kapaszkodni. Egy ideig játékosan dülöngélt, talán 
még élvezte is, de hamarosan ráunt. Nyűgös lett 
és nyafogós. Szeretett volna leülni. A járműben 
utazók tudták, de úgy tettek, mintha fogalmuk sem 
lenne róla. Ő is ugyanazt csinálta, mint a többiek. 
Közömbös maradt. Akarata ellenére idomult a kör
nyezetéhez, hiszen a Balkánon él. A legszörnyűbb 
viszont az, hogy egyre többször döbben rá, nem is 
akar más lenni. Mert így sokkal kényelmesebb.

Lassan elszenderül, de előtte még eszébe jut a 
tegnapi napja.

Hajnali kettőkor csörgött az óra. Kábultan m e
redt a mutatókra, és semmit sem értett. Pár perc 
múlva felgyulladt a villany. Kászálódott. A szobá
ban bekapcsolta a villanykályhát, a fürdőszobában
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a villanymelegítőt és a mosógépet, a konyhában 
odatette a kávét. Természetesen a villanytűzhely
re. Közben forrt benne az indulat. A napközben 
négy, este hatóránként rászakadó sötétség miatt. 
A kellő mennyiségű elektromos szerkentyű üzem
be helyezése után lassan lecsillapodott. Lehet, hogy 
butaság, de így mutatta ki a polgári engedetlensé
gét. Sőt, később -  hajnali háromkor! -  főzni kez
dett, majd otthagyva a csendesen rotyogó ételt a 
számítógép elé ült.

Mindennap gondosan elolvassa az áramellátás
ról szóló jelentéseket, meghallgatja a híreket, kü
lönös figyelemmel az illetékesek nyilatkozatára, de 
nem hiszi el egy szavukat sem. Az elmúlt tíz év 
gyanakvóvá tette. Olyan sokféleképpen próbálkoz
tak itt már a közhangulat befolyásolásával, és még 
mindig éppen elegen vannak azok -  vezető pozíci
ókban is - ,  akiknek nem tetszenek a változások.

Délelőtt ráérősen kisétált a piacra. A gyertyát 
áruló bácsi asztalánál összefutott a barátnőjével. 
Beszélgetni kezdtek, majd megállapították, még 
rengeteg idejük van, és beültek az egyik vendég
lőbe egy kávéra. Kellemes, nyugodt délelőtt. Ha 
lenne áram, ezt nem engedhetnék meg magunk
nak. Aprólékosan megtárgyalták a kisváros törté
néseit. Megállapították, a forradalmi napok óta nem 
sok minden változott.

Később az órára pillantottak, fizettek. Siettek, 
hogy mire véget ér az áramszünet, ott ülhessenek 
ismét a számítógépük előtt, ujjúkban a bekapcso
ló mozdulattal. Harcra készen -  pihenést, semmit
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tevést, jóízű csevegést feledve. Az újabb kikap
csolásig.

Megérkeztek. Délután öt óra van, de a város tel
jes sötétségbe borult. Ráadásul hideg van. Összehúz
za magán a kabátot, és bandukol hazafelé. A foghí
jas téglajárdán alaposan oda kell figyelnie, vagy 
inkább ösztönösen kitapogatnia, hová lép. Az útke
reszteződésben közeledő autó fénycsóváját már 
messziről látja, de majdnem nekimegy egy kivilágí
tásán kerékpárosnak. Mindketten megijednek kissé.

A kapujuk előtt most nincs ott az idegen haszki. 
Már néhány napja nem látta, bizonyára megunták a 
csavargását, és becsukták. Korábban mindennap 
megjelent. Mind a két szeme az a furcsa kék, ami 
erre a fajtára jellemző. A kutyájuknak udvarolt, 
amely szintén haszki, de az egyik szeme kék, a másik 
barna. A kan kívülről feküdt, a szukájuk belülről, 
és a kapu alatti keskeny résen figyelték egymást.

Családját a konyhában találja. Gyertya mellett 
levest főznek a kemping gázpalackon. Pizzás le
vest -  mondják. Van benne paradicsomlé, rizs, fok
hagyma, origánó és szalámidarabok.

Reggel a kutya vonyítására ébred. Óvatosan 
kiles az ablakon. Ül az udvar tenyérnyi, napos pont
ján, fejét az égnek emeli. És vonyít. Hosszan, el
nyújtva, a végét megcifrázva, szinte dallamosra 
formálva. Halott lesz a házban -  mondták ilyen
kor a régiek.

Hány óra van? Egyik óra sem világít. Ismét 
áramszünet van. Keres egy „rendes” órát. Pingvin
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formájú, vásári, műanyag bóvli, de ilyenkor meg
teszi. Háromnegyed nyolc. A lányának a másik 
ágyon csak a feje búbja látszik ki a takaró alól. 
Jóízűen alszik, a nyála is kicsordult a párnára. El
aludt -  retten meg a következő pillanatban. Elönti 
a hideg verejték, már ugrana, rántaná le róla a ta
karót, amikor eszébe jut: sztrájkolnak a tanárok, 
nincs tanítás.

Kávét főz a hideg konyhában a kemping gázpa
lackon -  az egész házban áramra működik a fűtés.

Korábban is észrevette, de most ismét feltűnik: 
új időszámítás van. A háború, sőt a háborúk előtt 
-  mondták korábban, aztán jö tt „a bombázások 
ideje alatt” megfogalmazás, de a tíz évvel, egy 
évtizeddel ezelőtt kifejezések is a közkedvelteb
bek sorába tartoznak. Pedig a joghurtos napok óta 
több is eltelt. Jelenleg az életet október -  az opti
mistábbak szerint a forradalom -  előttre és utánra 
osztják.

Teát is főz. Amíg felforr a víz, összeszedi a szo
bában az esti csészéket. Az asztal ragad a cukor
tól, és piros pöttyökkel van tele. Csöpögött a kará
csonyról maradt színes díszgyertya. A kiskanál 
nyelével kapargatja a foltokat. Mozdulatai egyre 
indulatosabbak, már a festék is feljött a több köl
tözködést megért, viseltes bútordarabon. Hasonló 
nyomokat talál a fürdőszoba világoskék csempé
jén is. Késsel esik neki. Éjjel, gyertyafény mellett 
pisilni, micsoda romantika! Sajnos, a humorérzé
ke sem a régi már. Mint ahogyan ő sem az a hu
szonéves önmaga, aki ’88 októberében aggódva
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hajolt alig féléves gyermeke fölé, miközben a vaj
dasági tüntetésekről szóló híreket hallgatta. Kez
detben még az események tolmácsolói sem tudták 
eldönteni, kit kellene támogatniuk. Aztán megér
kezett a mindennél világosabb parancs.

Igen, a türelem. Az nála is hibádzik. Meg a 
nyugalom. Tudja, nincs teljesen igaza, mégis dü
hös. Nem kellene a türelmet emlegetni, hiszen őt 
is majd szétveti a kivárás indulata. Olyan lassan 
halad minden! A legszívesebben üvöltve rohanna 
végig a jelképes „megkezdett úton” és noszogat
na, sürgetne mindenkit. Tíz év, hát nem értik? Tíz 
év, hát nem érzik?

Aztán lehiggad. Van még idő. Mindenre? Ne
kik talán már nincs. Esetleg a gyermekeiknek. De 
az unokáiknak mindenképpen. És ez így van jól.

M icsoda? Ezt nem gondolhatja  komolyan! 
Ilyesmi is csak olyan napon juthat eszébe, amely 
úgy kezdődik, hogy áramszünet van, és vonyít a 
kutya.
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A kutya naplója

Nem az autó volt a legjobb hely, de abban a va
donban, a sátorok, a lobogó tábortűz és a sörös
üvegek között, az tűnt a legbiztonságosabbnak. 
Jellemző a gazdámra, aki jóindulatú, és úgy vet
tem észre, szeret is engem, de fogalma sincs, hogy 
egy kutyánál mennyi a kihordási idő. Különben 
bizonyára nem hozott volna el az udvarból, a már 
megszokott vackomtól ilyen messzire. Igaz, ha 
néhány napra mindenki elmegy otthonról, akkor 
ki adott volna enni? Arra az öregasszonyra, aki 
bottal jár, és állandóan engem bökdös vele, nem 
számíthatok.

Az éjszaka folyamán, amikor még nem csuk
ták be az autó ajtaját, behúzódtam az első ülésre. 
Tudtam, később már nem vesznek észre. Annyi 
elfogyasztott világos meg barna sör után úgysem 
látnak semmit.

Igazam lett. Csak reggel fedeztek fel. De akkor 
nagy ribillió támadt. Nagyobb is, mint kellett vol
na. A gazdám férje, akit eddig nem sikerült kiis
mernem, hiszen egyszer kiabál, máskor meg ked
ves velem, én viszont félek tőle, rettenetesen dühös 
lett, hogy az ő ülésén aludtam. Pedig nem is pi
henni másztam be, de erre ők akkor még nem jöt
tek rá. A felesége, akit én a gazdámnak nevezek, 
pedig igazából a kislányuknak vettek, megpróbált
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kicsalogatni. Most nem hallgattam rá. Nem hagy
hattam ott azt a két apróságot. És azt is tudtam, 
hogy még nincs vége.

Most itt fekszem egy fa alatt a hűvösben. Ál
landóan friss vizet hoznak, és már meg is etettek. 
Miután a pórázom segítségével elég durván kirán
gattak az autóból. Igaz, én makacskodtam, de m i
kor meglátták a két kölykömet, a gazdám leterítet
te az egyik pulóverét erre a helyre, ráfektetett, és 
mellém rakta a kicsiket is. Nagyon boldog volt, 
hogy ennyivel megúszta, sajnáltam is szegényt, 
mert én éreztem, hamarosan érkeznek a többiek. 
Még láttam, hogy a férje haragosan szemléli a ned
ves kocsiülést, de már nem törődtem vele.

Most itt vannak mind a hatan. Gondosan meg
tisztogattam és megszoptattam valamennyit. Elő
ször születtek kölykeim, de azért sejtem, mit kell 
tenni.

Utálom az embergyerekeket. Nem, ez így nem 
igaz, de most idegesítenek, mert folyton itt ó lá l
kodnak körülöttem. Nézegetik a kicsinyeimet és 
engem is, állandóan kérdezgetik, megsimogathat- 
ják-e valamelyiket. Szerencsére a gazdám nem 
engedi.

Mi lesz velünk? Én jó családból származom, 
szokta is a gazdám mondogatni, hogy jobban is
merem az őseimet, mint ő a sajátjait. Valamennyi 
fel van sorolva azon a papíron, amit a kislány gon
dosan őriz a szekrényében. Ez azonban nem mond
ható el a kölykeim apjáról. Azt sem tudom, mi a 
neve, hol lakik, azóta sem láttam. És nem is az én
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fajtám. Ezért féltem annyira ezeket az apróságo
kat, hiszen csak számomra értékesek. A gazdám a 
félrelépésem miatt nem adhatja el pénzért őket. 
Habár nem is hiszem, hogy őt ez annyira izgatná. 
De a férjét?

Volt egy udvarlóm, a fajtám kiváló példánya, 
napokig feküdt a házunk előtt, és vágyakozva né
zett be a kapu alatti résen. Néha én is kidugtam az 
orromat, de nem volt hozzá igazán kedvem. Pedig 
egyszer titokban, hogy a gazdasszonyom ne tudja 
meg, a férje be is engedte. Hiába. Nekem az a csa
vargó kellett, akihez később egy éjszaka kiszök
tem. Nagytestű, lógó fülű, hosszú szőrű jószág volt. 
Szép, csak éppen nem olyan, mint én. Remélem, a 
kicsik inkább rám hasonlítanak majd, és akkor eset
leg a gazdáim is megbékélnek.

Itthon vagyunk.
Hazahozták a kölykeimet is, pedig milyen 

könnyen otthagyhatták volna őket az erdőben. A 
gazdám berakott minket abba a szekrénybe, amit 
az udvarban álló sok limlom közül lakhelyemnek 
választottam. Szokta is nevetve mesélni, hogy az 
ő kutyájuk egy szekrényben lakik, pedig ott van 
az a szép kutyaház. Igen, de az másé volt. A házat 
eladó előző gazda kutyájáé. Még mindig érzem a 
szagát. Nem mondom, ha valami kan lett volna, 
jellegzetes hímszaggal... ,  de csak nőstény volt, 
mint én.

Hamarosan átköltöztettem a családot egy má
sik helyre. Egy biztonságosabbnak tűnő kuckóba, 
a sufni és a szomszéd ház fala között lévő alig fél
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méteres odúszerű nyílásba. Még mindig gyanak
szom. Ha ki is megyek enni, itt nem férhetnek hoz
zá a kölykeimhez. Vagy csak nehezen. De addigra 
én is ott leszek. Sokat gondolkoztam már azon, 
képes lennék-e megharapni a gazdámat, ha bánta
ni akarná a gyermekeimet?

Óriási zápor volt délután. Mindannyian vize
sek és sárosak lettünk. Tudom, a szekrényben ez 
nem történt volna meg velünk. Azok a kis buták 
annyira féltek és nyüszítettek, hogy én is vonyíta- 
ni kezdtem. A gazdám azt hitte, a segítségére van 
szükségem, ki is szaladt a kislányával együtt ab
ban a hatalmas zuhéban, és átraktak minket a fé
szerbe. Persze, ez nem ilyen egyszerűen zajlott, 
mert a gazdám alig fért be az odúba, és én sem 
hagytam magam. Tudtam, jó t akar, szárazra visz 
minket, de az ösztönöm erősebb volt.

Nem haraptam meg. Pedig hozzányúlt a köly
keimhez.

Most itt vagyunk, a hely meleg, nem ázik be, 
csak éppen nem biztonságos. Ha kimegyek enni, a 
kicsik védtelenek.

Kapartam egy hatalmas lyukat a farakás alatt, 
és áthordtam a kölyköket. Akkora, hogy én is be
férek. Nem kis munka volt. A botos öregasszony 
majd elájult, amikor meglátta a földrakást. Remé
lem, nem bököd be ide közénk, csak úgy puszta 
szórakozásból. Ha elkapnám a botját, szét bírnám 
harapni?

A gazdám csak legyintett egyet, amikor szem
revételezte az új helyzetet. Megvárta, hogy ki
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másszak a lábasomhoz, de ezúttal nem kukucskált 
be az üregbe. Szerintem ő megért engem. Most is 
itt fekszem, csak az orrom látszik ki. A kis gazok 
pedig olyan jóízűen szopnak. És csámcsognak is 
közben.
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Karácsonyi Lili naplója

Mondta az este az öcsém, aki ért az állatokhoz, 
hogy nagyon nyugtalan a kutyánk, és megkérdez
te, mikor kell megszületniük a kiskutyáknak. Azt 
válaszoltam, fogalmam sincs, és felbontottam egy 
újabb üveg becskereki barnát.

Reggel kimásztam a sátorból, és az autóhoz in
dultam. Hülye ez a kutya -  kiáltottam fel! Miért 
mászott be ide, amikor nem is volt hideg az éjsza
ka? Hiába csalogattam, nem akart kijönni. Rácsa
toltam a pórázt, és kirángattam. Akkor fedeztem 
fel a két kiskutyát a sofőrülésen. Nagyon elége
dett voltam, hogy ennyivel megúsztuk. Kettőnek 
nem lesz nehéz gazdát találni.

Később szóltak a gyerekek, hogy már három 
van. A többiek szerint ekkor egy kicsit ideges let
tem, de azután, hogy sorra érkeztek a bejelentés
sel a negyedik, az ötödik és végül a hatodik kis 
jövevényről, már csak a sörösüveg után nyúltam.

Délután már alig tudtam visszatartani a gyere
keket, hogy ne szaladgáljanak állandóan a kisku
tyákat nézni. Mi lesz velük? Hogy hazavisszük 
őket, az most már biztos. Pedig milyen könnyű len
ne itthagyni az egész aljat az erdőben. És milyen 
embertelen.

Itthon vagyunk.
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Egyet vittünk, hetet hoztunk. Most ott vannak 
a szekrényben. Mindig sokat nevetünk azon, hogy 
a mi kutyánk egy szekrényben lakik. A múltkor, 
amikor a lányomnak fogalmazást kellett írnia a 
kedvenc háziállatáról, nem akarta megemlíteni, 
hogy a kutya a szekrényben lakik, mert úgysem 
hitte volna el a tanárnő. Szerintem is csak jó  poén
nak tartotta volna.

A kutyánk másik helyre költöztette a kölykö- 
ket, egy számára biztonságosabbnak tűnő kuckó
ba, a sufni és a szomszéd ház fala közötti alig félmé
teres, odúszerű nyílásba. Még szoptatáskor sem fér 
el rendesen, olyankor kénytelen a fenekét felemel
ni és a falnak támasztani. Sokat gondolkoztam már 
azon, képes lenne-e engem megharapni, ha úgy 
gondolná, hogy bántani akarom a kicsinyeit?

Hatalmas zápor volt délután. A kiskutyák nyü
szítettek, az anyjuk kétségbeesetten vonyított, 
kénytelenek voltunk kimenni a lányommal és át
rakni az egész társaságot a fészerbe. Teljesen átáz
tunk, és csupa sár lettem. Abba a nyavalyás nyí
lásba a két fal között alig fértem be, a kutya is 
mindent megtett, hogy akadályozzon. Ismét a 
póráza segítségével rángattam ki, de ő csak nyo
mult vissza. Nem igaz, hogy nem érezte, jót aka
rok nekik.

De nem harapott meg.
Később megnéztem őket. A kölykök szárazra 

nyalva, jóllakottan szuszogtak, az anyjuk csak a 
fejét emelte fel.

32



Az autó ülése még mindig tele van kutyaszőr
rel. Indulás előtt összekapartam egy csomót, de így 
is bőven ragadt belőle a ruhámra.

Csak legyintettem egyet, amikor értesültem az 
újabb költözésről. A kutyának csak az orra lát
szik ki abból az üregből, amit a farakás alá ka
part, és világít a kék szeme. Az egyik, mert a m á
sik barna.
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A kutya és a gazda (álom)naplója

Óriási zápor volt az éjszaka. A víz befolyt az üreg
be, és megfulladtak a kiskutyák.
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Mostoha folytatás

Ismét arra ébredt, hogy vonyft a kutya. De most 
nem arról a kutyáról van szó, hanem az egyik köly- 
kéről. Másfél hónapos, kis aranyos feketeség. 
Egyik a három még náluk lévő közül. És nem is 
vonyít, inkább nyüszít. Szaggatottan, éles hangon, 
hangosan. Pontosan olyan, mintha segítséget kér
ne! Azt is teszi a maga kutyanyelvén, mert esik az 
eső, ő meg valahogy kinn maradt az udvaron, és 
most nem találja sem a testvéreit, sem az anyját.

De nem is keresi! Csak ül a hálószoba ablaka 
alatt, és nyüszít! Várja, hogy érte jöjjön valaki. 
Nyilván az anyja. Esetleg ő, a gazdája.

Felriadva még semmit sem értett, ezeket a gon
dolatokat lassan rakja össze. Az előző történet itt 
azzal folytatódott, hogy áramszünet volt. Most 
nincs. Pontosan látja, fél hat van -  számára még 
hajnal. Ettől csak idegesebb lesz.

Majd abbahagyja-m orm olja, és kényelmesebb 
helyet keres az ágyban. A nyüszítés azonban egy
re hangosabb és követelődzőbb. Nem megy ki, ott 
az anyja, törődjön vele, vezesse szárazabb helyre, 
melengesse, ahogyan az egy gondos szülőhöz il
lik. De az anyakutya nincs sehol!

Rohadt mostoha -  dühöng egy fél óra múlva, 
amikor mégis kikászálódik az ágyból. Ott reszket a 
kölyök, egy szánalmas, ázott pamacs az egész. Néz
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rá. A teraszra viszi. Addigra a másik kettő is előro
han valami biztonságos zugból, sőt „őnaccsága” is 
kidugja az orrát a száraz sufniból. Kelletlenül oda
ballag, látja, minden rendben. Bizonyára azt is 
szemrevételezi, hogy nincs a kezében a megszo
kott lábas, amiben az ennivalóját szokta kihozni, 
ezért visszaiszkol a rejtekébe. A kis ázottat a test
vérei veszik pártfogásba, néhány percig hárman 
nyüszítenek, majd elvonulnak valahova. Csend lesz. 
De ki tud most már aludni?

Meg van döbbenve a kutya viselkedésén! Pe
dig megszokhatta volna, hiszen az emberek is ilye
nek. Azok is, akikért sétáltak, fütyültek és rázták 
az öklüket.
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Fényképalbumok

Nézi a képeket. Arcok, fiatalok és idősebbek, ök- 
lös zászlók, feliratok, feszült vonások, érdeklődő 
szemek. Színpadon ágáló politikusok -  pontosab
ban: akkor még csak jelöltek - ,  közülük is kitűnik 
a fiatal, borostás földrajztanár, aki később alpol
gármester lett, de hamarosan kibukott a hatalom
ból. Kezét a magasba emeli, természetesen ökölbe 
szorítva. A doboznyi felvétel az egyik Tisza-parti 
kisvárosban készült, de a helyszín lehetne bárhol 
Vajdaság-szerte.

A másik fotón egy szürke, puliszerű kutya ló
gatja a nyelvét, szinte a gépbe néz, mintha pózol
na. Nem így a gazdája, egy tizenéves szemüveges 
kislány, aki öntudatosan előreszegezett tekintettel 
vonul, a póráz csak úgy mellékesen, lazán lóg a 
kezében. Mellette a társai zászlókkal. Mögöttük a 
tömeg egészen a kép széléig. De a fotósra senki 
sem figyel. Talán az első sorokban lépkedő politi
kusokra sem.

Próbálja kitalálni, miben bízott az a farmerkabá
tos fiú, akinek síp van a szájában. Meg a kicsit duci, 
piros kockás inget viselő lány. És a rövidnadrágos 
fiú. Meg az a kék pólós, aki egy plakátot tart a 
kezében, és furcsán félrehúzta a száját. Nyilván 
nem az élen járó  politikusokban, akik ezen a fotón 
nem is látszanak. Sem az öltönyös, sem a bajszos,
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sem a lezseren kigombolt ingű, aki dús, göndör, 
de már ősz szőrzettel borított mellkasát szereti mu
togatni. Sőt a jó  dumájú, sokat hadonászó földrajz
tanár sem. Akik annyira elsiettek ott az élen, hogy 
észre sem vették, a tömeg mennyire lemaradt.

Egy félbehajtott újság is előtte van. Benne szin
tén egy fénykép, rajta zászlók, tömeg. A fejek szin
te csak foltok, de az előtérben, jól láthatóan egy 
huszonéves fiú van. Szöghajú, elszánt tekintetű, 
kezét felemelte és ökölben tartja. Akár tavaly ok
tóberben is lekaphatták volna. Talán akkor is ott 
volt a főváros központjában, ez azonban csak fel- 
tételezés. Nem tudja, ki ő, pusztán a fiatalsága fog
lalkoztatja. És mert a volt elnök hívei között tün
tet a gyűlölt diktátor kiadatása miatt. Félretette, 
mert egyszerűen nem tud napirendre térni fölötte. 
Egyetlen suhanc a sok közül, miért kell ennek ak
korajelentőséget tulajdonítani? Mert, sajnos, nincs 
egyedül.

Azon a bizonyos estén érdeklődve ültek a tévé- 
készülék előtt. Korábbi szokásától eltérően most 
kimondottan a hírműsorokra vadászott. Izgatottan 
nyomogatta a távirányító gombjait, de a különbö
ző adások csak néhány percre tudták lekötni a fi
gyelmét. így csöppent egy körkérdésbe is. Az már 
nem derült ki, melyik város utcáján áll a riporter a 
mikrofonjával, csak azt olvashatták el újra meg újra, 
hogy a felvétel nem montázsok. A járókelőket ter
mészetesen arról faggatta, helyeslik-e a volt jugo
szláv elnök Hágába szállítását. Sokan válaszoltak 
igennel, de legalább ugyanannyian nemmel is. Sőt
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volt egy harmadik, szintén népes csoport, amely 
egyszerűen nem akarta kommentálni az eseményt. 
Több fiatal is kifejtette a véleményét, de nem mind
egyikük tartotta jónak a szerb kormány döntését.

Mindig nagyon megdöbben, amikor azok szá
jából hall hasonló szavakat, akik a legjobban meg
szenvedték az elmúlt tizenévet, ha egyáltalán az 
ilyesmit lehet fokozni és mérni. Hiszen nekik nem 
volt gondtalan gyermekkoruk, kamaszos lendületü
ket a bezártság és a nyomor fékezte. Végignézték, 
hogyan veszítik el szüleik az emberi méltóságukat 
a puszta megélhetésért vívott keserves küzdelem
ben. Láttak üres üzleteket, koldusokat, menekülő
ket. Barátaik, társaik tűntek el mellőlük az értel
metlen háborúban. O sz tá ly társa ik ,  ismerőseik 
távoztak a világgá szaladok tömegében. Fel sem 
tudja sorolni mindazt a szörnyűséget, amit kény
telenek voltak átélni 1988 joghurtos októbere óta. 
Egy ember eszement politikája és az őt birkamód 
követők miatt.

Próbálja megérteni a nagyanyját és az időseb
beket, akik szorongva fogadták a változások hírét, 
mert azt hitték, elveszik tőlük a havi több részletben 
csöpögtetett járandóságukat. A jól megérdemelt 
nyugdíjat, amiből megélni ugyan nem lehet, vagy 
csak alig, de mégis valamiféle biztonságot nyújt. 
A pénzecske maradt, lassan megnyugszanak.

De nem tud mentséget találni az így nyilatkoz- 
gató tizen- és huszonéveseknek, meg a harminca
soknak. Maguk mondják, csak lassan tér vissza az 
életkedvük, próbálják leküzdeni a feleslegesség
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érzését, megfogalmazni a véleményüket, amelyre 
ismét kíváncsi valaki. Egy végtelenül elrontott, 
depressziós, a kábítószer és az alkohol mámorá
ban feloldódást kereső generációt kapnak azok, 
akik hajlandóak törődni velük, és a feladat egyál
talán nem könnyű. A gondolatok kimondója maga 
is tizenéves volt.

Tegye hozzá, hogy a felsoroltak mellett még 
megtévesztettek és félrevezetettek is? Tudja, nem 
szabad általánosítani, mégis elgondolkodtatja az 
említett fotó. Ebből a hangulatból az októberi pil
lanatképek sem tudják kizökkenteni. M ert már 
emlékké váltak. Újabb fotóalbum nosztalgikus idő
utazáshoz.

Az udvarba megy, nekiveselkedik az ásásnak. 
A szerszám hamarosan koppan. Félreteszi, leha
jol. A kezével kapargatja, feszegeti ki a jókora tég
ladarabot. A közelben álló, erre a célra odakészí
tett talicskába dobja. Már szinte megtelt. Van benne 
tégla- és betondarab, kövek... m indaz, ami egy 
soha fel nem ásott udvar földjében megbújhat. 
Toliforgatáshoz szokott kezének -  ezt is csak a 
megszokás íratja le vele, hiszen már sok éve szá
mítógépen dolgozik -  nehéz az ásó, a dereka is 
fáj, lábát, vállát égeti a nap. Mert természetesen 
nekivetkőzött a nagy kihíváshoz. A nők általában 
nem csak dolgoznak, hanem napoznak és fogyó
kúráznak is közben.

Most még jól is esik neki a fizikai munka. Meg
nyugtatja. Pedig azt sem mondhatja, hogy közben 
nem kell gondolkoznia. Még csak ilyenkor lehet.
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Fészekrakás. Ez a közhelyes és -  kedvenc szó- 
használatával élve -  giccses kifejezés hirtelen jut 
eszébe, azonnal nem is tudatosodik, hogy magára 
értette. Ismét fészket rak, megpróbálja belakni ezt 
az új házat. Virágoskertet teremt a nem túl barát
ságos, félig még építőanyaggal teli udvarban. Sőt 
már a másodiknál tart. Az elsőnél még talált kifo
gást. Úgyis át kellene ültetni a kaktuszokat -  m a
gyarázta a családjának - ,  akkor inkább kirakja a 
földbe. Ráérnek ősszel ismét a cserepekbe kerülni. 
De amikor ezzel elkészült, a második földdarab 
porhanyósításához már azzal a szándékkal kezdett 
hozzá, hogy oda virágot ültet. Mást nem is nagyon 
lehet, elkéstél vele -  közölte a nagyanyja, aki a 
haszontalannak tűnő díszkertnek is örül. Nyolc
vannégy éves, nem szereti, ha a föld kihasználatla
nul áll. Ha pontosan akarná ismételni a szavait, 
akkor azt mondta, a növényekkel késett el. Azon
nal megértette, mire gondol, a főzelékfélékre.

Igaza van, a hasznos dolgok is kellenek, de a 
virágágyás jobban illik a fészekrakáshoz. Mert azt 
a saját kedvére teremti az ember. Hogy kelleme
sebben érezze magát. Otthonosabban. Jó, hogy még 
mindig tudunk az otthonról beszélni. Keserűen és 
nem teljes meggyőződéssel ugyan, de otthonnak 
nevezni ezt, ahol vagyunk -  gondolja.

Hűvösödik. Magára kapja a pólóját. Kinyúlt, 
kopott fekete ruhadarab. Fehér festékkel stilizált 
női fejet rajzoltak rá, alatta a felirat: Zene u crnom. 
Nők feketében. Rég volt. A viseltes, elnyűtt cucc 
már csak munkára jó. Hasonló sorsra jutott vala

41



mikor világoskék társa is, amelyre pirossal nyom
tatták a szöveget: Zitzer peace. Oromhegyes és a 
tartalékosok, már szinte legenda. De itt van a leg
újabb: Vreme je! Itt az idő! Fekete színe még a 
régi, ez menti meg attól, hogy házimunkát végez
zen benne. Legutóbb a majálisozásra vette fel, és 
a heti két tornaórájára is általában abban jár. A 
városban valahogy nevetségesen hatna. Pedig az 
üzenete még nem avult el. Továbbra is sok minden
nek lenne itt az ideje.

Az egyik doboz mélyén a lánya nemrégiben 
ráakadt a beszélős Barbie babára. Megnyomta a 
hasát, és mosolyogva hallgatták a most már halk, 
de még mindig érthető szöveget: H elló, én vagyok 
a legjobb barátnőd! Öltöztess fe l, és csinálj ne
kem egy új frizurát! Ruha és frizura, a rózsaszín, 
műanyag világ tipikus jellemzői. Most már a lá
nya is tudja, hogy ennél sokkal nehezebb és fonto
sabb dolga is lesz az életben.

Gyakran megkérdezik tőle, miért maradt itt? 
Mert nem mehetett el Alaszkába -  meg akarta néz
ni, hogy a rénszarvas (vagy a jávorszarvas?) való
ban olyan sovány és hosszú lábú-e, mint ahogyan 
abban a sorozatban mutatták - ,  Alaszkába, ahová 
időnként fájdalmasan vágyódott. Pedig nem a tél 
a kedvenc évszaka. És a sámántáncban is csak a 
kiválasztottak vehetnek részt.

Mivel a küldetés szót túlságosan fellengzősnek 
találja, általában azt válaszolja, azért, mert itt van 
dolga. Ami talán nem csak egy virágoskert kiala
kítása.
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Még mindig furcsán készül egy-egy utazásra, 
látogatásra. Ez az állapot már évek óta tart, de úgy 
tűnik, még nem szokta meg. Talán nem is lehet 
ebbe belenyugodni. Mielőtt elindulna egy faluba 
vagy városba, listát készít, hány régi ismerőse van, 
mikor látta őket utoljára. Aztán eltöpreng, hogy a 
gondolatban megidézettek közül kikkel találkoz
hat. Sorolja a neveket, és egyre lehangoltabban te
szi hozzá: elköltözött, kivándorolt... esetleg meg
halt, mert, sajnos, ilyen is van. És örül, ha akad 
valaki, akiről úgy tudja, maradt, megtalálható a 
füzetébe bejegyzett címen, telefonszámon. Eset
leg egy lassan homályba vesző kocsma söntésé- 
nél. Ha össze nem dőlt azóta az is.

Boldog és gondtalan középiskolás évei arcokat 
idéznek fel. Lassan már a nevek, vagy pontosab
ban: a becenevek is kitörlődnek, csak vonások, egy 
szempár, göndör hajtincs -  apró villanások marad
nak. Valahonnan télrémlik a Tanyaszínház egyik 
plakátja, rajta a barátja pulykával a kezében. O is 
a távozást választotta, mint annyian abból a társa
ságból.

Emlékei kellemesek, de ha nem lennének azok, 
az idő már úgyis megszépítette volna őket. Mint 
ahogyan meg is tette. Most már csak mosolyogni 
tud, ha eszébe jut, ahogyan a vidéki fenegyerekek 
leparkolták motorjaikat a falusi diszkó előtt. A gé
peket, amelyek ugyan csak pöfögő APN 4-esek 
voltak, de azoknak akkor még megvolt a varázsuk. 
Sokkal inkább, mint a mostani, csodamasinákon 
száguldozó tinik esetében, akiket egyáltalán nem
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irigyel a papa pénzén vásárolt méregdrága cucc 
miatt. Azok a régiek mindig levetették a láncot, 
beköpték a gyertyát, kilyukadt a gumijuk -  mind
mind jó  ok a randevúról való késésre, amit persze 
kötelezően olajos kezekkel kellett megindokolni. 
És megannyi magyarázat a szülőknek, miért nem 
értek a szigorúan megszabott időben haza.

Fiatalok voltak, és igaznak hitték, annak akar
ták látni a számukra mások által megfestett jövő
képet. Bizonyosak voltak benne, hogy tetszésünk 
szerint alakíthatják. Csak ők -  és senki más.

Korábban megmosolyogta és határozottan elu
tasította a Sors Könyvét vagy a Nagykönyvet. Azt a 
bizonyosat, amelyben minden meg van írva előre. 
És amely ellen, a nagyanyja szerint, nem tehetnek 
semmit. Kimagyarázkodásnak tartotta, amellyel a 
pipogyák, a tehetetlenek, a mindenbe belenyugvók 
élnek. Gyakran a saját lelkiismeretük megnyugta
tására. Úgy gondolta, sorsa a kezében van, ő irá
nyítja, és olyanná alakítja, formálja, amilyenné 
szeretné. A külső körülményeket csak eszköznek 
tartotta, munkaeszköznek a holnapcsinálásra. Az
tán szép lassan eljutott, el kellett jutnia a megálla
pításig, hogy még a saját holnapjának sem ő a leg
fontosabb. A Sors Könyvében továbbra sem hitt, 
hiszen látta, néhány ember vette magának a bátor
ságot, hogy eljátszadozzon valamennyiük életével. 
Szép hosszú játék kerekedett belőle, amelynek még 
mindig nincs vége. Csak majdnem.
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Évforduló

Akkori naiv, lelkes önmagukból kellene erőt m e
ríteni most, amikor már lassan a ráncok is felbuk
kannak az arcukon. Az elmúlt évtized nyomai, sú
lyos lelki barázdái. A középiskolás tablókép tiszta 
fénye hiányzik szemükből. Még most is, a nagy
betűs évforduló előtt néhány nappal.

Már hónapok óta fél ettől a dátumtól. Az idő 
múlásával egyre többet gondolt az évfordulóra. 
Pontosabban arra, írni kell róla valamit. Tavaly, 
október végén, esetleg még novemberben és de
cemberben is tudta, a témával kapcsolatban mit 
kellene papírra vetni. Egyértelmű volt, és világos. 
Aztán elbizonytalanodott. Most éppen ott tart, hogy 
nem tudja. Nem tudja, mit mondhatna.

Ezekben a napokban bizonyára mindenki ez
zel foglalkozik. Azok is, akik ott voltak, de még 
inkább azok, akiknek akkor a színét sem látták. A 
forradalmár gúnyája látszólag mindenkin jól áll. 
Annak is, aki erőszakkal cibálta magára. Talán csak 
a tükör mutatná meg, hogy itt-ott szorít, lötyög, 
húz, esetleg rövid vagy hosszú. Ha ezek az embe
rek egyáltalán néznének tükörbe. Jönnek a körkér
dések, megszólalnak a véletlenszerűen vagy gon
dosan kiválasztott alanyok. Hogyan látja egy év 
után? Ezt akarták? Megérte? Ha esetleg őt is meg
szólaltatnák, nyilván nem tudna mit válaszolni.
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Hogyan látja egy év után? Nem egészen tisz
tán. De ugyanakkor kristálytisztán. Mert semmi sem 
történt. És annyi minden történt. Igaz, sokkal töb
bet várt! Még akkor is, ha tudta, időnként hangoz
tatta, ennyi idő alatt nem lehet csodát tenni. Tizen
két hónap alatt képtelenség helyrehozni az évtizedes 
hibát, kijavítani mindazt, amit módszeresen, terv
szerűen tönkretettek. Mégis reménykedett. Titok
ban. Egyes emberekben csalódott, másokról éppen 
ezt gondolta már tavaly októberben is.

Ezt akarták? Nem. Vagy: nem egészen. Eset
leg: ezt is. És annyi minden mást. Ami nem követ
kezett be. Még nem.

Megérte? Igen. Egyértelműen igen. A csalódá
sok, a nagyobb elvárások, a be nem teljesült remé
nyek ellenére is. Megérte, mert annak, ami volt, vé
get kellett vetni. Nem tavaly októberben, jóval 
korábban sem ártott volna. Ok ott voltak, sőt benne 
voltak az előző változtatási kísérletekben is. Mert 
nem ugyanaz ott lenni, és benne lenni. Kibicelni vagy 
játszani. Ők játékosok voltak. Nem is akármilyenek.

Nekik nem buli volt. De az sem baj, ha sokak
nak igen. Csak folytatni kellene. Együtt. Mert to
vábbra is ugyanabban a buliban vannak. Ami, igaz, 
csendesebb lett, hétköznapian, lustán hömpölyög, 
de tart. A baj csak az, hogy a DJ egyre falsabb 
ütemet diktál, és a zenéje sem igazán az ízlésük 
szerint való. Reméli, a stílusváltás nem kerül újabb 
tíz évbe. Annyi idejük már nem nagyon van. A fi
ataloknak, gyermekeiknek talán, de akad-e ismét 
erejük leküzdeni a kiábrándultságot?
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A tehetségesek igénytelensége

Lázár Ervin Berzsiánja utálta a rosszkedvet. A 
másokét is, de a magáét leginkább. A Berzsián  
költő  szakít az emberiséggel című történet kezde
tén kiváltképp utálkozott, mert olyan szomorú volt, 
mint egy lyukas serpenyő.

A lukasserpenyő szomorúságból lassan be
lesüllyedek a hervadtdália állapotba -  mondta ke
serűen, s ahogy kimondta, máris olyan szomorú 
lett, mint egy hervadt dália.

De itt aztán megmakacsolta magát.
-  Ne tovább! -  kiáltott, mert jól tudta, hogy a 

hervadtdália állapot után már csak az elázottzász- 
ló, majd a vízzelteltszarvasnyom szomorúság kö
vetkezhet. Azokból pedig napokig nem lehet ki
kászálódni.”

A folytatásban próbálja megtalálni levertségé
nek okát, míg végül rájön, „egy valamirevaló köl
tő az emberiség miatt szomorú” .

Az emberek lopnak, csalnak, hazudnak. 
Lustálkodnak. Vizezik a bort. Klórozzák a vizet. 
Egymásnak vermet ásnak. Részrehajlók, kárörven- 
dők, önzők, zsugoriak, gyávák, pöffeszkedők, iri
gyek, kontárok, tohonyák. Ez az! Ezért vagyok én 
szomorú. Az emberiség miatt.”

És elhatározza, megszakít, felfüggeszt minden 
kapcsolatot az emberiséggel.
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Nem kell lekicsinylőén mosolyogni. Illetve le
het, de csak annak, aki sohasem érezte még, hogy 
jó  lenne kivonni magát mindenből. Eltűnni egy 
időre. Valami köztes állapotba, a lét és nemlét, 
pontosabban a nyilvános lét között. Ilyenkor emel 
le egy-két könyvet a polcról. Ottlik Géza Hajnali 
háztetők-jét. Vagy Fejes Endrétől A f iú , akinek  
angyalarca volt-já t és a már említett Berzsián és 
Didekit Lázár Ervintől. Esetleg A kis hercegei. Ha 
itt lenne a keze ügyében, semmiképpen sem ma
radhatna ki a sorból Závada Pál Jadvigá ja.

Sajnos, a kedvencekből összeállított listán sem
mi újabb nincs, mert már évek óta nem tud köny
veket vásárolni. Egyszerűen nem futja a fizetésé
ből. Inkább bosszankodik rajta, mint szégyenli, 
mert nem ő tehet róla. Az újdonságokat természe
tesen figyelemmel kíséri, böngészi a kezébe kerü
lő irodalmi lapokat, folyóiratokat -  mindegyikben 
van néhány könyvismertető - ,  kutat az interneten. 
És sóvárog, egyre jobban. A könyvtárak jobbára 
ugyanolyan szegények, mint ő. Nincs pénzük, hogy 
rendszeresen újítsák, frissítsék az állományt.

Fel kell elevenítenie azokat a történeteket, ami
kor társaival egy-egy anyaországi kiruccanásról 
utazótáskányi könyvvel tértek haza. A vámosok 
arcát sem felejtik el soha, amikor megbizonyosod
tak, hogy a degeszre tömött csomag valóban csak 
olvasnivalót rejt. De azokat az ismerőseiket sem, 
akik inkább sajttal és szalámival málházták fel 
magukat, őket viszont kissé -  hogy ne használjon 
erősebb kifejezést -  bogarasnak tartották.
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Úgy eluralkodott körülöttük a szürkeség, a nyel
vi igénytelenség (is). Tudja, minden másban is ala
posan alább adták. Igaz, nem önszántukból.

Valami éktelen ágálás hallatszik be a konyhába. 
Óvatosan félrehúzza a függönyt, és kiles. Látja, a 
téma az utcán hever. De szó szerint! Egy féllábú 
nyomorék fekszik az út porában, és hangosan perel 
az egész világgal. Nem érti pontosan, mi a baja, de 
hanglejtéséből arra következtet, mindenkire harag
szik: Bizonyára nagy tragédia húzódik meg a háttér
ben, talán sajnálná is, ha nem látta volna egy fél órá
ja  a hatalmas, szocreál időkből ittfelejtődött, félig 
üres önkiszolgáló előtt, amint dönti magába a sört.

Sorsa azért sem érdekli, mert megvan a maga 
tépelődnivalója. Az ifjúsági rendezvény vitafóru
mán különös megjegyzés hangzott el egy tizen
vagy alig huszonéves szájából. Ez a fiú azt állítot
ta, csak a tehetségtelenek maradnak itthon. Amire 
néhányan még bólogattak is. Nem részletezte, a sa
ját korosztályára gondol, vagy ezt úgy általában, 
mindenkire érti az elmúlt tízegynéhány évben. Né- 
hányukban ugyanis nagyon kellemetlen emlékeket 
ébresztett a mondata.

Ők ezt már hallották pár évvel ezelőtt. Akkor va
lahogy úgy hangzott, belőlük sem lett volna semmi, 
ha az értékes és tehetséges emberek nem mennek el. 
Akiknek a helyét ők, állítólag, gyorsan elfoglalták.

Nem csak elfoglalták -  ha egyáltalán szabad 
ezt a kifejezést használni - ,  hanem meg is állták a 
helyüket. De ezt azóta se, utólag se mondta ki sen
ki. Nem azért maradtak, mert külföldön esetleg
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nem találták volna fel magunkat. Vagy nem volt 
rájuk szükség. De erről nem nekik, az érintettek
nek kell beszélniük, mert az mentegetőzésnek hat. 
Nem magyarázkodnak, mert nincs miért. És azt 
hitték, a téma már régen lezártnak tekinthető. Ők 
maradtak, mások elmentek, mindenkinek magán
ügye, miért döntött így vagy úgy. A felelősségre- 
vonás, azoknak a bűnössége, akik miatt oly sokan 
a távozást választották, más kérdés.

Most viszont rájött, ez még a mai tizenévese
ket is foglalkoztatja. Vagy terheli. Közöttük is szép 
számban vannak olyanok, akik vallják, továbbra 
is csak a tehetségtelenek maradnak. A mulyábbak, 
akik nem tudják máshol feltalálni magukat. És 
megtalálni önmagukat.

A tehetségtelen itthon maradottak gyülekezete 
remélhetőleg nem hagyja magát, és bizonyít. Nem 
másoknak. Önmaguknak. Hogy soha ne bánják 
meg döntésüket.

Még mindig hallja a részeg nyomorék kántálá- 
sát az utcáról. Neki már nyilván minden mindegy. 
De nekik még nem.

Többé nem les ki a függöny résén. Egy másik 
kép villan fel előtte.

Nincs lehangolóbb látvány, mint az esős éjsza
ka utáni borús napon a kihalt, üres strand. A ho
mokon kutyaszar és egértetemek. Valamilyen tit
kos, eddig csak számukra ismert üregekből öntötte 
ki őket a víz. Kis unokaöccsével, aki vigasztalha- 
tatlanul téblábolt mellette -  elmarad a fürdés -  leg
alább tízet számoltak össze.
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Meg a szemét. Lementek sátorozni a Tisza-parti 
erdőbe, és pihenésüket azzal kezdték, hogy első 
reggel összeszedték a strandon egy féktelen éjsza
kai buli maradványait: zacskókat, konzervdobozo
kat, üvegeket és flakonokat. Aztán ezt naponta is
mételhették -  volna, ha nem megy el a kedvünk az 
egésztől. Megelégedtek azzal, hogy a saját terüle
tüket tisztán tartották, és ügyeltek, utánunk ne m a
radjon hulladék. Persze nem bírta ki -  a többiek 
rosszalló fejcsóválása és derültsége közepette -  
gyakran lehajolt, felemelt a földről valamit, és a 
tűzbe vetette.

Az igazsághoz tartozik, hogy ezen a Tisza-men
ti strandon nincs egyetlen szemétkosár sem. Ezért 
alakulhatott ki a szemetelésnek az a sajátságos il
lemtana, amit megfigyelt. Azokra egy szót sem 
érdemes vesztegetni, akik lezser nemtörődömség
gel hagynak maguk után mindent. Érdekesebb az 
a csoport, amelyet zavar a rájuk kényszerített hely
zet, és igyekeznek megoldást találni. Egyesek zacs
kóba gyűjtik az eldobnivalót, és távozáskor vagy 
magukkal viszik, vagy elegánsan ottfelejtik. Eset
leg gondosan elhelyezik az egyik fa vagy bokor 
tövében, ahol már szép számban akadnak hasonló 
„csomagok”. Erre a célra használják a szebb na
pokat megért zuhanyozó fülkét is, amelynek már 
ajtaja sincs. A vizet valamikor átvezették a szem
közti parton lévő városból, de a folyóban lefekte
tett csövet állítólag tönkretette egy hajó.

Nézték a horgászokat. A rossz idő, amely a sá- 
torozókat majdnem hazazavarta, kicsalogatta őket.
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Furcsa, szinte valószerűtlen látványt nyújtanak a 
tarka rakparton. A betonfalat ugyanis nemrégiben 
graffitifestők pingálták színesre.

A „kukázás” mellett olvasással foglalatoskodott 
a legtöbbet. Végre annyi ideje volt rá, amennyit 
csak akart. Önző módon hagyta ott a társaságot, 
lehasalt a homokban a nyitott könyv fölé. Gyak
ran csukott szemmel nézte -  ahogy az öccse ka- 
jánkodva megjegyezte. De valahol ez is hozzátar
tozik a strandon való olvasás varázsához. Az álmos, 
csodálkozó felriadások, amikor azt sem tudjuk, hol 
vagyunk, és vissza kell lapozni néhány oldalt, hogy 
ismét összeálljon a történet.

Nem állíthatja, hogy ez mindenkire érvényes, 
de nemrégiben keserűen figyelt fel arra, hogy a 
gyerekek -  az általános iskola felsős tanulói -  mi
lyen nehezen olvasnak. Aznap a táborban elkérték 
tőle a napisajtót, mert benne volt a hír arról a bal
esetről, amelyben két fiatal -  az ismerőseik -  halt 
meg. Felolvasták egymásnak. Hangosan és döcög
ve, neki-nekifutva a szavaknak.

Nem akart messzemenő következtetéseket le
vonni sem a szemetelés, sem az olvasás kapcsán. 
Azt sem tudja megmagyarázni, hogyan és miért 
került a kettő egymás mellé. Nyilván, mert ezek 
foglalkoztatták már napok óta. Az a kis barna egér, 
a vékony fekete csíkkal a hátán -  amelyet a folyó 
partján látott -  talán megmarad egy következő té
mának. Nem látomás volt. Még akkor sem, ha ab
ban a pillanatban már több üres sörösüveg volt előt
te az asztalon.
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Karácsonyi Lili álma az asztalon

Kissé felemelem a fejem, és kinyitom a szemem. 
Lámpa világít az arcomba. Hason fekszem egy 
nagyméretű, asztalszerű bútordarabon. Nem va
gyok egyedül. Többen hevernek körülöttem, csu
pa nő, talán ismerősök is vannak közöttük, erre már 
nem emlékszem pontosan. Változtatni szeretnék a 
lassan kényelmetlenné váló testhelyzetemen, ezért 
az oldalamra fordulok. Egy rendőrt látok. Vissza, 
vissza! -  üvölti, és gumibottal rácsap az alsó láb
száramra. Nem értem meg azonnal, mit akar, ezért 
kapok még egy ütést. Nem szabad megmozdulnom 
-  villan át rajtam, és a lakkozott deszkára szorí
tom az arcomat.

Foglyok vagyunk. Ennyit már felfogtam, de 
még nem tudom, miért?

Aztán mindenki felkel, sétál, telefonál, b e 
szélget. Sminkelnek, fésülködnek, készülődnek. 
Időnként kinyílik az ajtó, egyesével tűnnek el a szo
bából. Nem tartoznak ide -  hallom - ,  majd a lak
helyükön ítélkeznek felettük. Már csak én ülök az 
asztalon.

-  Engedjenek e l! Nem tudok semmiről! Ott sem 
voltam! -  üvöltöm, habár még mindig nem vilá
gos, miért vagyok itt. Zokogásba fullad a hangom, 
kétségbeesetten vonaglom. Aztán sikítozni kezdek, 
eszelősen rázom a fejem. Érzem, nem kellene, csak
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rosszabb lesz minden. Éles fények gyúlnak, egy 
fehérköpenyes alak jön be. Látom a fecskendőt a 
kezében, meg sem lepődöm, sejtettem, hogy ez 
következik. Remélem, altató, hogy felébredjek 
végre ebből a rémálomból.

Érzem a szúrást, de a történet folytatódik. Nem 
alszom el, csak valami furcsa nyugalom uralkodik 
el rajtam. Egy tükör elé tolnak. Az ösztöneim súg
nak, ismét kiáltozni kezdek. De csak valami nyö
szörgés jön ki belőlem, nehezemre esik a kavargó 
szavakat mondatokká formálni. Bizonyára a kábu
lat hatása.

-  Nem vagyok terhes, fogamzásgátlót szedek.
Talán megértik, mert nem akarom, hogy az a

fehérköpenyes alak belém nyúljon visszatetsző, 
gumikesztyűs kezeivel.

-  Én nem láttam azokat a fényképeket! -  pró
bálkozom újra. Az orvos bólogat, kérdéseket tesz 
fel. Dátumokban kell válaszolnom, nyilván arra 
kíváncsi, észnél vagyok-e. Úgy tűnik, elégedett 
azzal, amit hall.

-  Nekem nem mutatták meg a fotókat, ott sem 
voltam -  végtelen lassúsággal csak ezt ismételge
tem. Talán elhiszik. El kell hinniük. Ebben biztos 
vagyok, habár továbbra sem tudom, hol vagyok, 
és miért hoztak ide.

Pisilnem kell. Talán kiengednek, ha szépen 
megkérem őket. Ha elhiszik, hogy nem láttam azo
kat a bizonyos felvételeket.
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Kinyitom a szemem, a szobában sötét van. 
Ágyban fekszem, puha takaró alatt. Természete
sen a saját ágyamban.

Nagyon különös. Az elmúlt években, amikor 
esetleg lett volna rá okom, sohasem álmodtam 
rendőrséggel, fogdával, kihallgatással.

Egész nap furcsán összetört és fáradt vagyok. 
Mintha a lelkem ott maradt volna azon az aszta
lon. Talán így is van, hiszen a történet álmomban 
nem ért véget.
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Dobozok

M egperzselődött csipkebogyóbokrot látott. Nem is 
egyet, egész sort az út mentén. Röpke pillantás volt 
csupán a kanyarodó autóbusz ablakából, de a kép
től azóta sem tud szabadulni. Mint egy látomás. 
Felégett töltésoldal, fekete fű, a csipkebokrok meg
fonnyadt levelei és a termés, a bogyók, amelyek 
még olyan halványpiros, szinte beteges színűek 
voltak. Az egészet mégis az tette teljesen valósze
rűtlenné, hogy az üszkös földön rengeteg csiga 
volt. Apró, fehér csigák sokasága a hosszan húzó
dó feketeségben. Arra már korábban is felfigyelt, 
mennyire elszaporodtak ezek a törékeny héjú ál
latkák. Szinte m indenütt fürtökben lógtak a növé
nyekről. A jelenségre természetesen nincs magya
rázata. Csak észreveszi a dolgokat.

Vagy inkább azok találják meg őt. Felötlenek 
előtte, szinte rákiáltanak, talán össze is rezzen egy 
pillanatra, de azután ismét csak a saját gondolata
ival foglalkozik.

Beteg volt a házban. A lepedőcserék, ágytálak, 
kanalanként adagolt húslevesek, gyógyszerek mel
lett nemigen tudott mással törődni. A csipkebok
rot is nyilván azért raktározta el em lékezetében, 
m ert olyan szerencsétlen , m agatehetetlen  volt. 
Mint a most már megboldogult nyolcvannégy éves, 
mindig életerős nagyanyja, aki két hónapig sápadt
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arccal pihegett a párnái között. Fehér haj fekete 
hullám csattal. Fehér és fekete. Csiga és kormos fű.

Még a nyáron futott össze valamikori legjobb 
barátnőjével, aki már hosszú évek óta Szlovéniá
ban él. A hentesüzlet küszöbén -  egyikük lépett 
ki, a m ásikuk ment volna be -  a maga szeles m ód
ján gyorsan feltett néhány szokványos kérdést, úgy 
tűnt, örül neki. M ondta, látta a könyvét, de őt in
kább az érdekelte, meddig marad, és találkozhat
nának-e, hogy nyugodtabb körülm ények között 
m egvitassák a velünk történteket. Nem tudja, lesz- 
e rá ideje, még a rokonokhoz is el kell mennie, de 
adja meg a telefonszámát. Valami ilyesmit vála
szolt. Egy hét múlva ismét az utcán bukkant elé. 
Most már csak pár napja maradt itthon, és a roko
nok... M entegetőzött. Újra a könyvet em legette. 
Versek? Sohasem írt verseket, próza. Te is szere
pelsz benne -  próbált a kíváncsiságára hatni. Jó, 
majd m egszerzem , és dedikálod. Ebben maradtak. 
Nem hívta fel, visszautazott. Bizonyára a könyv 
nélkül. De nem is ez a legnagyobb baj. A tíznapos 
látogatás alatt nem tudott néhány órát szánni rá. A 
közös élményeikre, az egymás nélkül töltött idő
re... Eszébe sem jutott volna kellemetlen kérdése
ket feltenni, egyszerűen arra volt kíváncsi, hogyan 
él, mi van vele és a közös ismerősökkel, mennyit 
változott ott a város...

Azt hitte, ha valakinek elmondja, megnyugszik. 
Hogy sikerül kibeszélni magából a csalódottságot. De 
tovább sajog. M ert még egy embert elvesztett. Saj
nos, ismét olyat, akit nem tud közömbösen kipipálni.
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Talán így a jobb. Megmentette a nosztalgiázás
tól, amelyet egyébként is sokan bűnnek tartanak.

Nekik jó volt. Nyilván, mert kész helyzetet kap
tak, egy addigra már kidolgozott, letisztult ideo
lógiát, amelyről nem volt mit filozofálni. És nem 
is volt szabad. A tisztulási, vagy inkább tisztoga
tási folyamatról nem beszéltek. Nem tudták, az 
eszme miatt hányán haltak meg, kerültek börtön
be, mekkora volt a meghurcoltak száma.

A munkaakción Horvátországot építette, a dal
mát tengerparton nyaralt, Porecban telelt, Rovinjból 
stoppal utazott Triesztbe, Lendván a barátait láto
gatta... És eszébe sem jutott, hogy másként is lehet
ne. A félrenevelt generációkhoz tartoztak. De ezt 
csak jóval később közölték vele. Akkor már ismerte 
azt az idősebb embert is, aki egy meggondolatlan 
mondata miatt tíz napot töltött a börtönben. O csak 
tíz napot, de másoknak nem volt ilyen szerencséjük.

M ár nem vakítja el, hogy akkor sokkal jobban 
éltek, hiszen annyi mindent éppen ezzel a jóléttel, 
a szabadsággal lepleztek. A látszólagos szabadság
gal, állítják sokan. Lehet, hogy a dalm át tenger
part után is csak azért sóvárog, m ert akkor még 
fiatal volt, és gondtalan? És Szlovéniába is csak 
az emlékei miatt szeretne még egyszer visszatér
ni? Nem tudja. Mesélne szívesen valam elyik eg
zotikus, távoli országról is, ha bárm elyikbe elju
tott volna. Mire a maga ura lett, és elegendő pénzt 
keresett, addigra társaival együtt bezárták őket egy 
mindinkább szűkülő ketrecbe. Igaz, most már va
lamennyire kitárult az ajtó...
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És hogyan lettek jugoszlávból végül magyarok? 
Egyszerűen. Választaniuk kellett. Az államiság és 
a szerb nacionalizm us, valamint magyarságuk kö
zött. Amikor úgy érezték, hogy valakik el akarják 
venni tőlük a magyar iskoláikat, könyveiket, új
ságjaikat, a rádióadásokat és tévéműsorokat, ak
kor a legtöbben foggal-körömmel kezdtek el har
colni azokért. Köztük, a maga eszközeivel, ő is.

M egperzselődött csipkebokor. Term észetelle
nes ugyan, de tökéletesen illik a hangulatához. 
Bizonyára nem is csak az övéhez. H irtelen lángot 
fogott a létük, sokáig lobogott, aztán parázslott, 
végül csak üszkös romjai m aradtak. Ha el nem is, 
de kiégtek sokan.

Nem tudja, miért, de Karácsonyi Lili és a do
bozai jutottak az eszébe.

Karácsonyi Lili vastag combú, erős fenekű, a 
negyvenes éveihez közel járó  nő volt. Vékony fel
sőtestével furcsa ellentétben állt domborodó fara, 
rengő húsú, szétfolyó combja. Fejlett, széles alsó 
lábszárát gyér szőrzet borította. Télen elhanyagol
ta a szőrtelenítést. Lábát úgyis eltakarta a sűrű szö
vésű, fekete harisnya, amilyet m indig viselt. Szok
nyájához sohasem  húzott a form ákat kiem elő, 
áttetsző selyem harisnyát. Azt m ondta, nem tud 
benne mozogni, és azonnal hibát ejt a makulátlan 
anyagon. Rövid haját élénk vörösre, szinte már 
pirosra festette. Ez a szín sápadttá tette az arcát, 
szeme alatt az elfogadhatónál feketébbé a kariká
kat. Érdekes barna szemei voltak, ilyen lehetett 
valamikor a haja is. Mielőtt ellepték az ősz szálak,
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és színezni kezdte. Először csak szelíden, aztán 
egyre merészebben, vadabban.

Karácsonyi Lili egy új téglaház félkész em ele
ti részében állt. A szürke betonon különböző mé
retű papírdobozok hevertek a lába körül. A szobá
ban nem volt bútor, de még a m ennyezet sem 
készült el. Ha felnézett, a csupasz gerendák között 
a tető cserepeit látta. A nőnek azonban eszébe sem 
jutott ilyesmi, a derékmagasságban lévő ablakon 
sem pillantott ki. Azon úgyis csak a szomszéd ud
varának egyik csücskét és néhány háztetőt látott 
volna. Nem volt kíváncsi term észetű, nem érde
kelte, mi történik más udvarában. A háztetők sok
kal jobban ingerelték a fantáziáját. O ttlik Halász 
Petárjának háztetői. M unkahelyének ablakából is 
inkább azokat figyelte, pedig onnan kifürkészhet
te volna egy-két udvar titkát. De nem akarta.

Sohasem kérdezett. Ha valamit elm eséltek neki, 
meghallgatta, de a titkokat nem adta tovább. Példá
ul azt sem tudta meg soha, ki az apja legjobb barát- 
nője gyermekének. Ezt, természetesen, nem hitte el 
senki. A barátnő, aki azóta már külföldre költözött, 
nem mondta el. Bizonyára így tartotta jónak, zárta 
le magában Karácsonyi Lili az ügyet. Erre mindig 
kínosan vigyázott. A határvonalakra, amelyek az ő 
életében is megvoltak. Egy-egy részhez, mintha 
gondosan körül lenne kerítve, m eghatározott em
berek tartoztak. Másokat nem szívesen engedett be.

A fal mellett már gondosan lecsukott dobozok 
sorakoztak. Hullámzó nagybetűkkel ina  rájuk, mit 
tartalmaznak: vegyes ruha, használható ruha, nyá
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ri ruha, segélyruha. M ost azonban nem ruhákat 
rakosgatott. Az előtte lévő dobozból egymás után 
vette ki a fehér irattartókat. M indegyiket kinyitot
ta, a papírlapokat egyenként emelte közelebb a 
szeméhez. Rápillantott, majd visszatette. Némelyi
ket összegyűrte és a szemétbe dobta, másokat szét 
is tépett, m ielőtt a hulladékba vetette volna. A kül
földi levelek borítékjáról félretette a színes, külön
leges bélyegeket, az öccse kisebbik lányának szán
ta. Ismerős, már-már elfelejtett nevek bukkantak 
elő a befizetőlapokon, leveleken, iratokon, m eg
annyi kisebb-nagyobb cetlin pedig a halott főszer
kesztő kézírása. Egy m egszűnt hetilap dokum en
tumait rendezgette. Rajzok, kéziratok is akadtak, 
emlékezett rájuk, mind m egjelent már, a kiadott 
könyvek nyersanyaga, fényképek... Mind gondo
san félretette. Az alapítói okmány, a számlák, a lap 
indulásakor m egjelent cikkek mellé. A segélykérő 
átiratokkal együtt. Ezek a -  legtöbbször hiábavaló 
-  könyörgések súlyos gondokról tanúskodtak.

A levelek.
„M ost egy ideig kénytelen vagyok külföldön 

tartózkodni, de remélem, hamarosan visszatérhe
tek.” M agabiztos, lendületes betűk.

„Nem tudom, meddig tart ez az állapot, egyelő
re nem mehetek haza.” Tétova, bizonytalan sorok.

„A fiamnak távoznia kellett. Hamarosan követte 
őt a felesége is. A két kisunokám at néhány hónap
ra rám bízták, de most már őket is elvitték. Az ú j
ságot nem mondom le, utánuk küldöm .” Reszke- 
teg, szálkás kézírás.
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Utak, utazások, kényszerű távozások. Ezeken 
a vonatokon nem az anyjával suttogó, megbomlott 
elméjű lány csókjától kellett félni. A bácskai és 
bánáti Bandik nyilván ezúttal is a m ásodosztályra 
szálltak, de nem Párizsba igyekeztek. Vagy oda is. 
A világ minden tájára.

Lassan fázni kezdett. A betonpadlóból áradó hi
degség szinte átsütötte cipője vékony talpát, majd 
lassan felkúszott a lábán. Megrázkódott. Az abla
kon bevilágított ugyan a nap, de a sugarak csak fé
nyesek voltak, nem melegítettek. Nincs ereje. Igaz, 
foga sem -  jutott eszébe nagyanyja mondása.

Ismét kiürült egy doboz. A harmadik. Még leg
alább annyi m aradt. Tűnődve nézegette koszos 
kezeit. Hosszú, ormótlanul bő pulóverébe törölte 
a port. Azért hordott ilyen idomtalan ruhadarabo
kat, hogy eltakarja a normálisnál nagyobb hátsó
ját. Zavarta ez a túlméretezettség. Nem nyúlt az 
újabb dobozért. Úgy érezte, képtelen tovább elvi
selni az emlékeket. És dühös volt magára a giccses 
érzésért, amely hirtelen elárasztotta. Tébláboló 
férje is idegesítette, aki időnként odajött, és a ke
zébe vett valamit. Pedig nem tartozott rá. Olyan 
határvonalat akart átlépni, amelyhez a hallgatóla
gos megegyezésük alapján nem volt joga. Ez csak 
az ő múltjának egy része. Néhány év, amelyet még 
nem sikerült feldolgoznia.

Elmentek mind. Csak ő maradt itt, Karácsonyi 
Lili.
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Decemberben Alaszkáról álmodik

Egy alaszkás történet m otoszkált benne. Hogy 
miért éppen A laszka? Nem tudta. Látta azt a külö
nös film sorozatot, és nagyon tetszett neki. Kissé 
elvarázsolt szereplői voltak, m int ahogyan az illik 
is a földrészrészhez, amely a mai napig őrzi sajá
tosságait, az ősi kultúrát. Annak ellenére, hogy az 
őslakosság nagy része már beleolvadt a „nagy nem
zetbe” . Az ott élő emberek a múltban sámánhitűek 
voltak, és a vallásuk ma sem tűnt el teljesen. Va
dászat előtt összegyűlnek, hogy m egtartsák szer
tartásukat, amelyet Pow-Pow-nak neveznek. Részt
vevői kapcsolódnak a sámán és segítői táncához, 
de a medvetáncot csak a beavatottak táncolhatják, 
akik között lehetnek gyerekek is. A madártánc vi
szont a nők tiszte. Medvetalp, szarvashús, vadnyúl 
és madarak, tengeri finom ságok... A fókák és a 
bálnák vadászata tiltott, szigorú keretek között csak 
az őslakosságnak engedélyezik.

Igaz, újabban az olajkiterm elés nemcsak a po
litikusok, üzletemberek és környezetvédők között 
szított vitát, hanem az őslakos eszkim ókat és indi
ánokat is szem beállította egym ással. Az illetéke
sek pedig felhasználják őket saját céljaikra azzal, 
hogy m indkét közösség tagjait előszeretettel vo
nultatják fel a frontvonal két oldalán.
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Ez az alaszkás sztori semmiben sem hasonlí
tott a már akkoriban is közkedvelt brazil szappan- 
operákhoz. Éppen ezért hiába em legette az isme
rősei előtt, m indenki csak a vállát vonogatta. A 
tragikus sorsú, mindig csodaszép, szegény hősnők 
és gazdag fiatalurak viszontagságain edződött té
vézőket nem érdekelte Alaszka. Ahol senki sem 
vakult meg, vesztette el az em lékezőképességét 
vagy a vagyonát, de még csak gyerm eket sem szült 
titokban. Csak egy régi barátja bólintott a sörös
üveg felett, jelezte, tudja, miről beszél.

Igaz, a sorozatból nem sokat látott, mert az 
előző lakóhelyén próbálta követni, ahol nem m in
dig jö tt be a m agyar tévé adása. N éha az éppen 
műsoron lévő résznek legalább a fele havazott, 
ugrált, vibrált, máskor elhom ályosodott, elhalvá
nyult a kép. Esetleg csak hang volt, abból pró
bálta  kitalálni a többit. A képernyőn időnként át
vonult egy girhes, hosszú lábú, sovány rénszarvas. 
Lehet, hogy csak neki tűnt ilyennek, m ert valójá
ban fogalm a sem volt róla, m ilyenek a rénszar
vasok. V alószínűleg egy teljesen szabályos pél
dány volt.

Alaszka vizei gazdagok halban, közülük legje
lentősebb a lazac. A pézsmatulok m ellett a barna
medvék, jegesm edvék, rénszarvasok, jávorszarva
sok, hegyi kecskék is m egtalálhatók, de kacsák, 
ludak és fajdok is élnek ott.

Talán inkább jávorszarvas volt?
Bezzeg a barátnője, Karácsonyi Lili, annak az

tán vannak történetei. Igazi szappanoperának tűnik
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az élete, csak sokkal szaftosabb. Legutóbb is egy 
pasiról kezdett el mesélni, aztán három lett belőle.

Vágyódott Alaszkába. Éppen Alaszkába. Pedig 
még Róm ában, Velencében, Londonban, Párizs
ban, M onacóban... sem volt. Nem tudta, miért ép 
pen ezek a városok jutottak eszébe, amikor arra 
gondolt, hová nem utazhatott el soha. Tulajdon
képpen csak M agyarországon és Erdélyben járt. 
Meg a valamikori Nagy-Jugoszlávia szinte minden 
részében. Lendva, Rovinj, Porec, Zágráb, Szaraje
vó, Travnik... Ez a felsorolás legalább érthető szá
mára, ismét az emlékei önkényeskednek vele.

Az éghajlat nagy szélsőségek között változik. 
Az A laszkai-öböl partvidékén a Kuroshio-áramlat 
hatására viszonylag enyhe, óceáni jellegű éghajlat 
alakult ki. A nyár hűvös, a júliusi középhőmérsék
let 13 fok, a tél enyhe jan u á rb an  átlagosan mínusz 
két fok van. Gyakran esik az eső. A belső terüle
tek éghajlata szubarktikus. A tél hosszú és zord, 
gyakoriak a szélviharok, a nyár kellemes. A kevés 
csapadék zöme a nyári és az őszi hónapokban hull, 
az állandóan fagyott talaj csak nyáron enged fel, 
de akkor is alig egy méterig. Az ott élők szerint 
A laszka az északi fény és a végtelen hosszúságú 
napok földje. Október végén beköszönt az éj, nap
világot csak ritkán látnak, de a nyári napok végte
len hosszúsága feledteti a téli sötétséget.

Utálja a telet, a sötétséget, a havat, a hosszú 
éjszakákat. Vagy csak ez a szürke tél idegen szá
mára? Elfárasztja, körülfogja és lassan belepi ez a 
semmihez sem hasonlítható szürkeség, amikor a
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halvány lámpafényben, a számítógép előtt azt sem 
tudja, délelőtt van, vagy már délután. Túlságosan 
semleges, akárcsak a kint szitáló eső. Télen a ci
pője alatt csikorgó havat szereti, nyáron a meleget 
és a mennydörgést. Itthon elviseli azt a kevéske 
havat, de tavasszal és nyáron sokkal jobban érzi 
magát. Még ősszel is. Akkor miért kacérkodik az 
örök tél és hó birodalmával? Miért szeretne ennyire 
fájdalmasan ott lenni?

Az adventi koszorú első, kapaszkodó, égbe nyú
ló lángjával ismét eljöttek a várakozás hetei. Újra 
reménykedni kezdett. Mint már annyiszor az elmúlt 
időszakban. Játékos bosszúsággal hessegeti a vi- 
gyorgó kis krampuszt, aki a virgácsot nyújtogatja 
felé. Merthogy szerinte úgyis csak az ju t neki. Most 
nem, ez egyszer nem, gondolja magabiztosan. Nem 
tudja, honnan ez a bizonyosság, de nem akar azzal 
törődni, hány decemberben érezte már így.

Számára a legszebb kívánságok sorát továbbra 
is Nagy László Adjon az Isten című verse tartalmaz
za. Szerencse, szerelem, forró kemence, az üres 
vékába gabona, a lámpába láng, a kérdésekre hit
m egtartó  válasz, fények, tem etők helyett élet... 
Néhány sor, de minden benne van. Aramszünetes, 
tüzelőhiányos, szegénységben eltelt, hitehagyott, 
kételkedő, marakodó létünk, a szaporodó sírhan
tok a temetőinkben. És a parola, amely az árva ke
zekből hiányzik. Jelentheti a kézfogást, de a baráti 
kéznyújtás eddigi visszautasítását, sőt a becsület
szót is. Amelynek a megerősítésére kezet szokás 
rázni. Az utolsó sorban rejlő segélykiáltás, m ind
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ezt kapjuk meg akkor is, ha nem kérjük, hiszen -  
szégyen vagy nem -  már annyit könyörögtünk.

Aki nem hisz, annak nem lehet adventje sem. 
Csak egy elkapott félmondat, nem is neki szánták, 
mégsem tud szabadulni tőle. Igaza lenne a férjé
nek, aki kissé gúnyosan szem léli minden évben 
karácsonyi készülődését, és sohasem mulaszt el 
megjegyzést tenni ateizm usára. Szerinte is csak 
játszik, mert aki nyíltan vallja Isten nemlétét, az 
nem várhatja a M egváltó születését. És nem fogadja 
el a magyarázatát, hogy neki ez a család és a szere
tet ünnepe. M int ahogyan a húsvét tavaszünnep. 
Az idén is elkészítette az adventi koszorút, m eg
gyújtotta az első gyertyát. Majd azután a többit is.

Nagyon elege van m ár a képeslapok form ájá
ban piacot elárasztó jóságos mosolyú, nagyszakállú 
télapókból, a csicsás karácsonyfákból, a pufók 
angyalokból és pirospozsgás, örvendező gyerm e
kekből. Amióta rájött, hogy sok ismerősének e-ma- 
ilben is elküldheti a jókívánságait, az internethez 
fordult segítségért. A virtuális kézbesítő szolgála
tok ajánlataiból kedvére válogathat az, akinek van 
ideje és pénze tallózni. Természetesen itt is van
nak ízléses, szép, művészi kivitelezésű képeslapok 
és nagyon csiricsárék is. Mivel mindennek szereti 
megadni a módját, napokon át órákat töltött bön
gészéssel, mire m egtalálta a leginkább tetszőeket. 
Ennyi időbe nem csak a klasszikus, kézzel való 
megírás, de a postai sorban állás is belefért volna. 
Ráadásul lelkiism eret-furdalása is támadt, mert ez 
mégiscsak olyan gépi dolog, hiányzik belőle a kéz
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írás, egy cseppnyi személyesség. Azzal nyugtatta 
magát, hogy mások nem csinálnak ekkora felhaj
tást a dolog körül, megvásárolják az első lapot, ami 
a kezük ügyébe kerül, ráfirkantják a szokásos sab
lonszöveget, és el is felejtik az egészet. Egy évig 
letudva, kipipázva. Azt is látta, hogy a számítógé
pen jókívánságokat küldők sem törik magukat kü
lönösebben. A legtöbben m egelégszenek az egy
szerű körlevéllel. Egyetlen kattintással elintézik 
ötven ember felköszöntését. Egyik ism erőse vi
szont azt mesélte, hogy december 24-én azzal töl
tötte az ebéd utáni pihenés és emésztés óráit, hogy 
SM S-üzenetekben kívánt kellemes karácsonyi ün
nepeket. M indazoknak, akiknek a telefonszám a 
szerepelt a mobilja adattárában. Aztán egész szent
este csipogott az a nyavalyás telefon, mert jöttek a 
viszontkívánó SM S-ek -  panaszolta, de úgy, mint 
aki nem is bánja igazán.

Náluk december 24-én a bableves és a mákos 
tészta mellett ott kell lennie az asztalon a mézes 
pálinkának, az almának, a fokhagymának, az aszalt 
szilvának. Minden a hagyományok szerint, ehhez 
ragaszkodik, de neki a karácsony akkor is „csak” 
a család és a szeretet ünnepe, az a nap, amikor 
mindenkinek ott kell ülnie az asztal körül.

Talán azért gondol annyit Alaszkára, mert ilyen
kor, az év vége közeledtével az em ber felállítja 
képzeletbeli mérlegét, és lassan pakolni kezd. Ki
csit fontolgat, majd az éppen eszébe jutó dolgot az 
egyik vagy a másik oldalra helyezi. Közben figye
li a billegést. Titokban reménykedik, sikerül ki
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egyenlítenie a két serpenyő tartalm át, habár érzi, a 
meg nem valósított álmok, tervek, gondolatok, öt
letek m ost is jóval nehezebbnek bizonyulnak. A 
szebb és könnyebb élet utáni vágyakozás, a válto
zás, amelyet a lassan elmúló év hónapjai sem hoz
tak el. Újra meg újra kibuggyannak ezek a gondo
latok, amelyekkel már nem csak a környezetének, 
de önmagának is végtelenül unalmas. A kívánsá
gok hónapjában arcok villannak fel, kedvesek, a 
szívéhez közel állóak, de ismeretlenek is. Azok is 
eszébe jutnak, akikkel mostanában különböző kis 
falvakban beszélgetett. Akik reménykednek, bíz
nak és tenni akarnak valamit, miközben azt is e l
mondták, hogy mások, a velük együtt élők többsé
ge zárkózottá vált, megrendült hitük a közösségben. 
Gyanakszanak, mindenben a mögöttes szándékot 
keresik, vagy egyszerűen közömbösek, érdektele
nek. És ezen még csak csodálkoznunk sem kell.

A laszka nála nyilván az elvágyódást je len ti, 
habár továbbra sem szeretne elköltözni innen. Csak 
sóvárog, szinte már fájdalmasan akarja a jobbat, 
amelyet valam iért A laszkának nevez. A többiek 
pedig bizonyára egészen m ásnak. Elképzeli, mi 
lenne akkor, ha mindenkinek egyszerre kellene ki
mondania azt a bizonyos szót. Nyilván hangzavar 
keletkezne, m égis m egértenék egym ást, hiszen 
egyre gondolnak.
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Karácsonyi Lili esete 
néhány pasassal

-  Nyócvannyóc! Nyert a nyócvannyóc!

Hallgatom a hangját, amelyet felerősítenek a hang
szórók. Ennyi év után is kellemetlennek, sőt kissé 
durvának tűnik. Ezt nem a mikrofon teszi. Mindig 
ilyen volt. Akkor is, amikor kedveskedő szavakat 
suttogott. Az arcvonásai kissé elnagyoltak, a szája 
túl vastag. Mások talán érzékinek mondanák. M eg
próbáltam visszaemlékezni, milyen volt a csókja. 
Semmi kellem etlen nem jutott eszem be. Sem a 
csókjáról, sem a randevúinkról. Inkább sajnáltam 
a fiút, mert én dobtam ki. Kétszer is. Húszegyné
hány évvel ezelőtt. Azóta alig találkoztunk.

A frizurája nem sokat változott, továbbra is félre 
fésüli. A tincsei már nem annyira rakoncátlanok, 
de még nem őszül. Amennyire azt ebből a távol
ságból és ilyen füstben meg lehet állapítani. A sze
me? Talán zöld. Jól szabott, elegáns öltönyben van, 
a nyakkendője diszkrét. Jól áll rajta. M agas, nem 
hízott meg. A testével soha nem volt gond, habár 
akkor, középiskolás korunkban, csak annyit láttam 
belőle, amennyit a tornaöltözék m egm utatott. A 
kezemmel sem tapasztaltam  többet, ha be is dug
tam az inge alá, csak a hátát simogattam. Tovább 
nem jutottunk. Én akkor még szűz voltam, a kö
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vetkező barátom m al feküdtem le. Aki miatt ké t
szer is dobtam  ezt a srácot. Pontosabban azt, aki 
több mint két évtizeddel ezelőtt volt.

Nyócvannyóc! Sajnos, a stílusa, a beszédm o
dora nem változott. Faragatlan. Paraszt. Ilyen ki
fejezések ju to ttak  eszembe, pedig szerettem volna 
kegyes lenni. Hiszen a társaságomban ülők több
sége sem beszél sokkal szebben. Azoknál miért 
nem zavar?

Nagy farka van, a falu csődöre, jutott eszembe 
a szóbeszéd. Nem tudom, a nadrágját sohasem mer
tem m egtapogatn i. Nem csak neki, akkor még 
senkinek. Ezért lennék rá kíváncsi? Vagy csak ki 
akarom próbálni, vonzó vagyok-e még számára nő
ként, így, éretten, a negyvenhez közel.

T izenhét évesen, a májusi ünnepekben vesz
tettem el a szüzességemet. Addigra szántam el ma
gam. A barátom nagyon türelmes volt, nem sür
getett. M in d en re  m egtan íto tt, fe lszabadu ltam  
mellette. M indig óvszerrel szeretkeztünk, általá
ban az önkiszolgálókban loptuk. Volt pénzünk, de 
szégyelltünk ilyesm it vásárolni. Sok évvel később 
hallottam , a fiúnak nem lehet gyereke. Azonnal a 
saját félelm eink jutottak eszembe. Mennyire ret
tegtem, ha csak egy-két napot késett a mensesem. 
A fogam zásgátló tablettát csak az egyetemi város 
nőgyógyászánál mertem kiíratni, de akkor már más 
volt a szerelm em . Részben kalandvágyból hagy
tam ott, ráuntam , látni, tapasztalni akartam, m i
lyenek m ások. Nem tudtam elképzelni, hogy az 
elsővel éljem le az egész életemet. Később, egy
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rossz hangulatú estén, amikor nagyon magam alatt 
voltam, levelet írtam  neki. Mire a hívó sorok meg
érkeztek abba a távoli városba, ahol a fiú éppen a 
katonaidejét töltötte, visszatért a jókedvem. Meg 
is ijedtem, amikor bekopogott az ablakomon. El
szökött, és rohant hozzám. Nem tudtam  mit kez
deni vele. A pletyka után gyakran gondoltam arra, 
milyenek lettek volna a szerelm eskedéseink gumi 
nélkül. És arra is, hogy jó lenne még egyszer össze
jönni és kipróbálni. Amikor visszaköltöztem kö
zépiskolás éveim városába, kiderült, m égis van 
gyereke, egy fia a második házasságából. A volt 
barátom maga mondta el. M eghízott, de a göndör 
haja és a fekete szeme még m indig a régi. A pil
lantása is, amellyel felmérte a rajtam  tapasztalha
tó változásokat. Csak a nagyon rövidre vágott ha
jam ra tett m egjegyzést, egyébként úgy tűnt, neki 
sem lenne ellenére.

Az osztálytalálkozón nem kért fel a valamiko
ri szimpátiám. Engem nem, csak a barátnőmet, aki
vel együtt hajtottunk a fiúra. Akkor, látszólag, nem 
tudott választani, m indkettőnknek tette a szépet. 
Leveleket írt, meglátogatott minket. Most, húsz év 
után, szinte egy szót sem váltottunk. Igaz, én na
gyon kimérten, komolyan, talán egy kicsit bekép
zelten v iselkedtem , a barátnőm  viszont a régi 
önm agát ad ta . T rágár k ife jezések e t használt, 
igyekezett mindenkivel elhitetni, hogy ő semmit 
sem változott. Idegesített, mert szerintem  játszott. 
Olyan nincs, hogy valaki fölött nyomtalanul el
múlik az idő. A külsővel együtt a belső tulajdon
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ságok is változnak. G átlástalanul a volt osztály
társunk nyakába ugrott, aki ezután csak vele tán
colt. Ki tudja, a találkozó után talán folytatódik a 
kapcsolatuk. Igaz, hetekig én is reménykedve nyi
tottam ki az internetes postaládámat, vártam a leve
lét. M ert a címemet beleírtam  az egyik albumba. 
Arra szám ítottam , látta és m egjegyezte. Legendá
san híres mem óriája volt, mi az neki. Esetleg meg
értette a rejtett üzenetet is. H iszen a jelenlévők 
közül mástól nemigen várhattam e-m ailt. Kim on
dottan neki szántam a címet. Az est végén még 
játszottam  a gondolattal, hogy egy cetlit nyomok 
a kezébe, de felülkerekedett a büszkeségem . Most, 
néhány hónap elteltével azon töprengek, kit hív
jak fel, ki segíthetne nekem. Egyszer, két-három 
pálinka után, bizonyára fel is em elem  a kagylót.
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Rövid, de annál taknyosabb 
családtörténet

Nézte a kisváros kirakatában a tablókat. Csupán 
megszokásból tette, hiszen olyan rég volt közép- 
iskolás, hogy a mosolygós, fiatal arcok közül egyik 
sem tűnhet már ismerősnek. Egy-egy vezetékné
ven azért eltöprengett, számolt m agában, lehetsé
ges-e, hogy a volt osztálytárs gyerm eke néz rá a 
képről. Biztos csak rokon, nyugtatta magát, nem 
olyan öregek még ők. Igaz, a tablójuk két évti
zeddel ezelőtt állt annak a sarki üzletnek a kira
katában, amelyből most hangulatos kávézót ala
kítottak ki.

Egyiküket sem ismeri, mégis valamennyien is
merősek. Hiszen ugyanilyen m osolygósán, tiszta 
tekintettel és bizakodva néztek ők is annakidején 
a fényképészre. Szokta emlegetni, hogy az utolsó 
jól sikerült felvételt éppen a középiskolai tanul
mányai végén, a tablóra készítették róla. Sima az 
arca, és szinte sugárzik róla valam ilyen elégedett 
nyugalom. Mostanában, de különösen az utóbbi 
években, minden fotón fáradt, karikás és fényte
len a szeme, a ráncok pedig... bizony, letagadha- 
tatlanul megjelentek. Talán ezért utálja és kerüli a 
fotózást, amikor csak lehet. Egyáltalán nincs meg
elégedve a képről visszatekintő önm agával.
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Érdekes, a tükörrel viszont teljesen ki van bé- 
külve, pedig kegyetlenül m egm utatja a valóságot. 
Sőt, el sem tudná képzelni az életet nélküle. Ezek 
közül a fiatalok közül bárki lehetne a húsz évvel 
ezelőtti tükörképe. M elyiküket válassza?

Karácsonyi Lilinek még a neve sem volt igazi. 
Középiskolás korában ismerkedett meg az édesap
jával. A nagyanyja egyik nap azzal a hírrel jö tt 
haza, hogy az apja ismét abban a kisvárosban dol
gozik, ahol ők is éltek, és szeretné látni a lányát. Ő 
természetesen azt válaszolta, nem érdekli, eddig is 
m egvoltak egym ás nélkül. Pár nap m úlva, azt 
mondja, ma sem tudja, véletlen volt-e, vagy szán
dékosan rendezték így, az önkiszolgálóba kísérte a 
nagyanyját, és összetalálkoztak. Nem igazán volt 
mit mondaniuk egymásnak, de az élmény döbbe
netesen hatott rá. Az apja arcán saját vonásait látta 
viszont, pedig azt hitte, az anyjára hasonlít. Az 
anyjára, aki nyolc hónapos korában a nagyszülők
nél hagyta. M ert kibékült a férjével, és abban a 
házasságban nem volt helye a külön töltött időszak
ban összeszedett fattyúnak. Igaz, a nevelőapjára 
sohasem panaszkodhatott, ráadásul az ő vezeték
nevét viselte. Egyszerűen azt írták be a kórházban, 
ami ellen senki sem tiltakozott. De a családja nem 
fogadta be. És nem lakhatott együtt az öccsével. 
Vele csak évtizedekkel később került bensősége
sebb viszonyba, amikor a nevelőapja felakasztotta 
magát, édesanyjuk viszont hamarosan újra férjhez 
ment. Akkor kezdték igazán érezni, hogy testvé
rek, és szükségük van egymásra.
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Időnként bejárt az apja munkahelyére, de kí
nosan zavarbaejtőek voltak az ott töltött félórák, 
órák. Nem szerette az apja csókját, idegen volt neki, 
és most már szüksége sem volt rá. Ráadásul vala
mi számára ismeretlen becenéven szólította. Gyak
ran gondolt arra, talán az apja el is felejtette, m i
lyen névre keresztelték . M ert egyszer ki nem 
mondta. Beszélgetni sem tudtak miről. Pontosab
ban, az apja szerette volna, ha mindenről beszá
mol neki, de ő úgy érezte, semmi köze hozzá. Na
gyokat hallgattak.

Közben várta a meghívást, reménykedett, apja 
bemutatja végre az új családjának, megismerheti 
másik két fiútestvérét, akiknek a létezéséről tudott 
ugyan, de még sohasem látta őket. Pedig ott éltek 
a szomszédos városban, öt kilom éternyire tőle. 
(Esetleg találkozott is már velük, hiszen ő is oda 
já rt középiskolába. Szám talanszor jöhettek szem 
be az utcán...) Ez azonban csak jóval később kö
vetkezett be. Amikor már neki is saját lánya volt. 
Akinek nem tudta megmagyarázni, honnan került 
elő a harmadik nagytata. Az öccsei viszont addig 
nem is sejtették, hogy ő is a világon van. De ezt 
csak évek múlva árulták el neki.

A találkozás az újévi ünnepekben történt meg. 
Talán azért is kísérti újra ez a történet, mert köze
ledik az új esztendő. Ismét. A zóta már legalább 
tizedszer. Az az évkezdés viszont még valamiről 
emlékezetes marad. Akkor hagyta abba a dohány
zást. Nem tervezte előre, hirtelen jö tt az ötlet, de 
ma is betartja. Mindenki azt hiszi, újévi fogada
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lom volt, és hitetlenkedve csóválják a fejüket, am i
kor elm eséli, hogy a bulin, ahol egymás után szív
ta a cigiket, még eszébe sem jutott ilyesmi.

Karácsony napján kiment a temetőbe. Mindent 
hótakaró borított. Nagyszülei sírjához nem vezet
tek nyomok. A sírkőre, nagyanyja neve után, már 
rávésték a dátumot: 1917-2001. G yertyát gyújtott. 
Pislogva kapaszkodott a kis láng. Nézte a két ked
ves arcot. Látszólag komolyak, de ő most is -  mint 
mindig -  bujkáló mosolyt vélt látni a szájuk szeg
letében. És biztatást.

Lelkiism eret-furdalása van a nagyanyja utolsó 
napjai miatt. Nem volt hozzá elég türelme. Kiabált 
a m agatehetetlen öreggel, ha éjszaka fel kellett 
kelnie hozzá. Ami sűrűn m egesett, mert a beteg 
éjjelente szemhunyásnyit sem aludt. Félt valami
től. Talán már látta a rá váró árnyakat. Az ő idegei 
viszont pattanásig feszültek, sokat sírt, azt ism é
telgette, jobb lenne már mindkettőjüknek, ha nagy
anyja befejezné reménytelen küzdelmét. Akkor már 
egy hónapja nem ment le semmi a torkán, sem étel, 
sem folyadék. De állandóan éhes volt, sült tojást, 
krum plipaprikást vagy éppen kásás hurkát köve
telt. Rossz ápolónőnek bizonyult, pedig szeretett 
volna segíteni. A nagyanyja haldoklott, akinek a 
világon a legtöbbet köszönhette. Felnevelte őt. 
Mégis határtalan megkönnyebbülést érzett, amikor 
az öregasszony feladta. Szemmel láthatóan m eg
szűnt benne az élni akarás. Addigra már senki sem 
értette a szavát, de a botjával kitartóan verte az ágy 
oldalát, ha azt akarta, hogy bemenjen hozzá vala
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ki. És a szájára m utogatott. Ilyenkor vizet kért, 
amelynek a fele visszafolyt a nyakába terített töröl
közőre. A napok múlásával egyre szomjasabb lett, 
szinte már félóránként hívta őket. Nem türelm etle
nül, inkább ütemesen, kitartóan kopogott.

Aztán abbahagyta. Egy-két napig a szemével 
még követte a szobába belépőket, felemelte, majd 
leejtette a kezét, m int aki tudja, m ár úgyis hiába 
minden. Aztán nem mozdult többé. Mereven bá
mult egy pontra, nyitott szájjal, hangosan léleg
zett. Nem tudták, lát-e még valamit. Most már nem 
tarthat sokáig -  gondolta, és szégyellte magát.

A temetésen egyetlen könnycsepp sem jö tt ki a 
szeméből. Nem érdekelte, mit gondolnak róla, csak 
az já r t az eszében, megbocsájtott-e neki a nagy
anyja?

Ezt kérdezi azóta is, minden alkalommal, ami
kor megáll a sírem lék előtt. Ránéz a fényképre, a 
jól ismert, kedves szempár biztatóan pillant vissza 
rá. Minden rendben van.

-  De akkor m iért hallom éjszakánként tovább
ra is a kopogást? -  kérdezi kétségbeesetten Kará
csonyi Lili.

Félresikerült ez a családtörténet, m int ahogyan 
a valóságban is. Elégedetlen a m ondataival, de 
most csak ennyire futja az erejéből. És a hangula
tából. Reggel óta folyik az orra. Szabályosan és 
folyamatosan, mint egy rosszul elzárt vízcsap. Már 
elhasználta a házban található összes zsebkendőt. 
Miután a papír zsebkendőknek is a végére járt, kö
vetkeztek a papírszalvéták. V ilágoskékek, véko
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nyak voltak, alig fújt beléjük kétszer, máris ázott 
galacsinná váltak. Az orra pirosra duzzadt és fájt, 
de muszáj volt újra meg újra kifújnia. Ha nem tet
te, érezte, indul egy nedves csík a szája felé. M ie
lőtt az ajkához ért volna, gyorsan egy újabb szal
vétáért nyúlt.

Aztán behozott egy tekercs W C-papírt.
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Fekete zsákok

Nem érti, mi van vele? Elborította ugyanis a derű
látás egy langyos hulláma, amelyben kedélyesen 
dagonyázik, mint az a bizonyos négylábú. A lel
kes köszöntgetés időszakában, vagyis az új eszten
dő első napjaiban ütköztek ki rajta ezek a tünetek. 
Amikor boldog új évet kívántak az ismerőseiknek. 
A legtöbben ugyanis hozzátették a szokásost: Vagy 
legalábbis boldogabbat, mint a tavalyi volt! Eddig 
ez ellen nem is volt kifogása, hiszen már olyan frá
zissá vált, m int a „hogy vagy, köszönöm , jó l” . 
Nincs ezen mit gondolkozni, erre a kérdésre ezt 
illik válaszolni. Különösen, ha a kérdező is csak 
udvariaskodik, mint a legtöbb esetben, és egyálta
lán nem kíváncsi a hogylétünkre. Vagy csak arra 
kell neki, hogy a mi elrebegett, sablonos viszon
zásunk után a nyakunkba zúdítsa az összes gond- 
ját-baját.

Visszatérve a számára is szokatlan, optimista 
látásmódra, amelyet újabban tapasztalt magán, ez 
abban nyilvánul meg, hogy a boldogabb, jobb évre 
való célozgatás után általában két dolgot kezd el 
bizonygatni. Vagy azt, hogy már a tavalyi sem volt 
olyan rossz, illetve, hogy az idén mindenképpen 
jobb lesz. Lassan olyanná válik, m int azok a nem
zeti asztrológusok, akik rendkívüli éleslátással azt 
jósolták, hogy az elkövetkező hónapokban töme
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ges elbocsájtás, Hágának újabb kiadatás és külföl
di segélyszállítm ány érkezése várható. Ehhez iga
zán nem kell jövendőmondónak lenni, elég a leg
alapvetőbb politikai tájékozottság. Ilyeneket bárki 
kapásból tud mondani, azzal a különbséggel, hogy 
nem él meg belőle olyan jól.

Ismerősei viszont nem igazán osztják a közel
m últra és az előttük álló időszakra vonatkozó né
zeteit. Jobbik esetben vállat vonnak, legyintenek, 
de az is előfordul, hogy vitába bocsátkoznak vele. 
Ő, m intha ezért fizetnék, következetesen állítja, 
még az idén minden jobbra fordul, beszélgetőtár
sai általában nem olyan bizonyosak ebben. M eg
szokták, szinte lételemükké vált a kételkedés, m ár 
élni sem tudnak nélküle.

Persze neki is vannak kétségei, és azt is sejti, 
hogy o p tim ista  hangulata e lkopik  előbb vagy 
utóbb. Hogy mikor, az, sajnos, nem rajta múlik. 
Nyilvánvalóan üveglábakon áll, hiszen a legkisebb 
kellem etlenség is elegendő az elrontásához. Pél
dául egyik este a legteljesebb lelki nyugalomban 
ücsörgött kedvenc helyén, a villanykályhán, lazí
tásként keresztrejtvényt fejtett, néha odapillantott 
a tévé képernyőjére. Csak úgy megszokásból, hogy 
a kereskedelmi csatorna összefoglalójából értesül
hessen olyan világrengető fontosságú hírekről, 
m int a C linton család kutyájának szerencsétlen 
balesete -  pár nap múlva arról is beszám oltak, 
szobrot állítottak a jobblétre szenderült ebnek. Nem 
volt vevő arra a bejelentésre sem, amit egyre so
katmondóbb hangsúllyal már legalább harmadszor
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ismételtek el, hogy hamarosan kiderítik, miért ölte 
meg egy fiatal anya mikrohullámú sütőben a cse
csemőjét. Az is lehet, hogy ez a két dolog nem 
ugyanazon az estén hangzott el, lényegtelen, nyu
godt volt, és jól esett a pihenés. Egyszerre azon
ban elsötétült m inden. Elvették az áramot. Telje
sen váratlanul és meglepetésszerűen. M iközben a 
bekészített, de valamelyik polcon lapuló gyufa után 
tapogatózott, tudta, ez nem lehet áramszünet, még
is, egyszerre dühös lett. Valóban, az egész nem 
tartott tovább negyed óránál, de jó  hangulata az
nap estére már nem tért vissza.

Hallgatott egy érdekes ism ertetőt a gyermek- 
rajzokról. Az előadó az alapmotívumokról beszélt, 
szemléltette, milyen ábrákat vetnek papírra, kar
colnak, vésnek a földre, falra a világ minden táján 
a gyermekek, ha ceruzát vagy bármilyen íróalkal
m atosságot kaparin tanak  a kezükbe. Az elsőt, 
amely függőleges vonalak sokaságából áll, esőfir
kának nevezte. Indulatos, kemény, az ilyesfajta 
huzigálástól gyakran szakad a papír. Ehhez a na
pot, illetve a férfiasságot rendelte hozzá. Példával 
is szolgált, egy kisfiúról mesélt, aki nem akarta 
megtörölni az orrát, és haragosan cafatokra, csí
kokra szaggatta a papír zsebkendőt. Nem, nem, 
nem -  m ondogatta közben dacosan minden moz
dulatnál. A kéz mozgása ilyenkor ugyanolyan, mint 
az esőfirka születésénél. A történetnek van folyta
tása is, de az m ár a másik két alapm otívum hoz, a 
ponthoz és a nőiességet kifejező csigavonalhoz, fé
szekrajzhoz kapcsolódik.
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A zóta már többször eszébe jutottak az elhang
zott mondatok, de első alkalom m al szokatlan he
lyen és körülmények között idézte fel. Egy félho
mályos k iskocsm ában  ü ldögé ltek , beszélgetn i 
próbáltak a hangos zene m ellett. Nem csak a mag
nóból áradó hangerő, a játékautom aták fülsértő vij
jogása is zavarta őket. A rra kényszerítette a társa
ság tagjait, hogy felemeljék a hangjukat, szinte már 
kiabáltak. Ráadásul állandóan hátra kellett fordul
nia, mert m ögötte ütemes, szabályos időközönként 
ism étlődő csattogás hallatszott. Ez a zaj szinte 
kényszerítette, hogy újra meg újra odanézzen, fi
gyelje a viliódzó ábrákat, a játékot, amelyből sem
mit sem értett. Valami kártyajáték lapjai váltakoz
tak gyors egym ásutánban. Hamarosan rájött, mi 
vonzza a tekintetét. A gép mellett ülő tizenéves fiú 
keze, amely csapkodta a billentyűket. Nem bánt 
gyengéden a gombokkal, szabályosan ütötte azo
kat. Emelte a kezét, lecsapott, emelte a kezét, le
csapott... Az esőfirka -  jutott hirtelen eszébe, és 
már tudta, m iért bámul arra olyan megbabonázot- 
tan. Az asztalunknál ülőknek persze nem merte 
elmesélni, bizonyára megmosolyogták volna. In
kább kortyolt egyet a hideg, barna sörből.

Ennek a tinédzsernek -  és a többinek is -  oka 
van az indulatra, a dühre. Ha m ásért nem, akkor 
pusztán azért, m ert ebben a világban kell élnie. 
Ő bizonyára nem kér bocsánatot környezetétől, 
m int ahogyan a történetbeli kisfiú tette, aki végül 
galacsinokat sodort a papírdarabokból, és m in
den jelen lévőnek  átadott egyet. Ez már a csiga
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vonal és a pont, a fészekmeleg, am it olyan kevés 
(nem csak fia ta l) embernek adatott meg m anap
ság éreznie.

Elgondolkodott, de a templom előtti téren át
haladva már látta, a bolond nő ismét a sarkon áll. 
Jó, nem bolond, csak dilis, vagy nem egészen nor
mális. Hanyagul támasztja a falat, látszólag sem
mivel sem törődik.

Utál ezzel a nővel találkozni. M indennap ab
ban reménykedik, most nem lesz ott. Nem szeret 
köszönni neki. Bizonyára nem is kellene, hiszen 
az együgyű terem tés mellett szó nélkül is elme
hetne. Akkor esetleg megbámulná, és még sokáig 
érezné a hátában azokat a savószínű, kifejezéste
len szemeket.

Félretaposott cipők, kinyúlt térdű m ackónad
rág, kopott, kissé szűk kabát, a kötött sapka alól 
kikandikáló fakó tincsek. Lecsapja a fejét. Miért 
áll örökké a sarkon, ha nem érdekli az, ami körü
lötte zajlik? Neki még sohasem köszönt előre. De 
mindig visszaköszön.

Akkor bezzeg meg tudta szólítani, amikor el
kérte a nagyanyja után maradt holmit. Jó, neki adja, 
mondta, de még hetekig nem volt ereje benyitni 
abba a szobába. Az ajtó tejüvegét továbbra is vas
tag ragasztószalag tartja össze, ha ránéz, eszébe 
ju t az a dulakodós este, amikor kitört. A beteg is
mét nem találta a helyét, ment volna valahová, to
logatta az ágya mellett lévő fotelt. A szék végül az 
ajtónál maradt, és eltorlaszolta azt. Ő idegesen ta
szított rajta egyet, az üveg elpattant.
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Néhány sürgető figyelm eztetés után, mert az 
asszony addig nem hagyta békén, dobozokba pa
kolta a nagyanyja ruháit, pizsam áit, hozzátette a 
kendőket, kombinékat és bugyikat is, majd az egé
szet m egtetézte két télikabáttal. A szekrényt és az 
egyik ágyat is odaadta, azt, am elyikben a beteg az 
utolsó heteit töltötte. Végül m indent nekik kellett 
elszállítaniuk, mert a sarkon álló nőnek nem volt 
mivel elvinnie. Azt hitte, ezután majd előre köszön 
neki, de nem, továbbra is úgy tesz, mintha nem is 
ism ernék egym ást. M int aki m eglepődik, hogy 
valaki odavet neki egy jó  ncipot-ol. Nem viseli a 
nagyanyja ruháit, amitől mindig megkönnyebbül 
egy kissé. Hová tehette? Eladta?

Jó, most az egyszer még köszönök neki, de soha 
többet, gondolja. Köszön, a m ásik viszonozza, de 
olyan csodálkozva, mintha eddig észre sem vette 
volna, hogy közeledik. M intha m eglepődött volna 
azon, hogy ő -  vagy bárki? -  elm ent mellette.

Ma nincs szerencséje, a kukucskálós asszony is 
ott gubbaszt őrhelyén, az ablakban. Mi a csodát csi
nálhat ebben a hidegben? Az ablak kitárva, a párká
nyon ott a megszokott kispárna, könyököl rajta és 
néz ki az utcára. Jó időben órákat képes így eltölte
ni. Alsó teste mindig a szoba rejtekében marad, már 
az is eszébe jutott, talán csak derékig létezik.

A pravoszláv újév reggelén belakatolt ajtó fo
gadta az autóbusz-állom áson. Eszébe sem ju to tt 
bemenni a mindig hideg és piszkos váróterembe, 
a lakaton mégis elcsodálkozott egy kissé. Perce
kig bám ult befelé, pontosabban a két üvegajtón
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keresztül az utcára, ahonnan a busz érkezésére le
hetett számítani, mire észrevette a hatalm as tócsát 
a terem kövezetén. Sárgás-fehéres, szétloccsant 
halmaz a barna padlón. Hányadék. Talán babsze
mekkel. Úgy kellett elkényszerítenie onnan a te
kintetét.

Látta a galambos embert, akinek még a kapu
já ra  is galambok vannak rajzolva. Fehér, stilizált 
madarak, csak az ismeri fel őket, aki tudja, mivel 
foglalkozik a ház tulajdonosa. Perben állnak- egy
mással, mert a kutyája egy éjszakai csavargás al
kalmával széttépett néhány galambot. Drága sport
galambot, állítólag. Ő nem ért hozzá, de az ma sem 
világos előtte, hogy valaki, akinek ilyen értékes 
jószágai vannak, miért nem őrzi jobban őket. Hogy 
ne férjen hozzájuk egy elkóborolt kutya. A szám
mal is gondban van. Jó, elkapott és széttépett egyet, 
de ötöt-hatot? A többi miért nem repült el? Várták 
türelmesen, hogy rájuk is sor kerüljön?

Egy tárgyaláson már voltak, de ellene szól a 
szomszédok vallomása is. A kutya számláján ugya
nis már van egy kacsa meg egy kakas. Igaz, azokat 
szó nélkül kifizette, busásan, annyit adott, amennyit 
a felháborodottan káráló szom szédasszony kért. 
Pedig a kakas már nagyon öreg volt, bőrén kékes 
foltokkal, órákon át főzte. A nagyanyja mindent 
összevérezett vele. Akkor már nem látott jól, és a 
kezei is elgyöngültek a kopasztáshoz.

O tárgyalt a rendőrökkel, és vállalta a bírósá
got is, mert a férjére ilyesmit nem lehetett rábízni. 
Összeveszett volna mindenkivel. E lőször a rend
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őrökkel. Ha megiszik egy-két pálinkát, ellenállha
tatlan vágya támad, hogy beléjük kössön. O lyan
kor elég annyi is, ha az egyenruhások csak ránéz
nek. Ami általában elkerülhetetlen, mert a férje a 
hosszú ősz hajával elég feltűnő jelenség.

Reggel havazott. Kilépett a kapun, és a puha 
fehérségben azonnal észrevette a széthasított sze
meteszsákot. Kukázó já r t  arra. Ez a szokásuk, ki
szakítják a zsákot, átnézik, valamit nyilván maguk
kal is visznek, a többit pedig otthagyják. Gyakran 
szétszórva, mint most is. Hamarosan a guberálók 
is rájönnek majd, hogy az ő szemetükben nincs 
kidobott ennivaló. Minden ételmaradékot, szára
zabb kenyeret a kutyának adnak. De addig takarít
hat utánuk. Bosszúsan guggolt le a kupac mellé, 
lehúzta a kesztyűjét, és utálkozva mindent vissza- 
tömködött a zsákba. A foszladozó papírba csom a
golt véres tampont is.

Filmekben látta, hogy a szem etéből próbálnak 
következtetni valakinek a tulajdonságaira, szoká
saira. Ilyenkor ellopják az illető szem eteszsákját, 
ami cseppet sem könnyű feladat, hiszen a többre 
hivatott csoport egyes tagjai kénytelenek kukásle
génynek álcázni magukat. A zsákmányt kiborítják, 
és gondosan átvizsgálják: milyen termékeket fo
gyaszt leggyakrabban a kérdéses szem ély, mit 
iszik, szed-e gyógyszereket, van-e a hulladék kö
zött kidobott mozi- vagy színházjegy, belépő bi
zonyos klubokba.

A házuk előtt kiborított fekete zsák tartalm a is 
igencsak árulkodó. M intha levetkőztek volna a
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családtagjai. Az esetleges kíváncsiskodó nagyon 
egyszerűen m egtudhatta volna, milyen cigarettát 
szív a férje, melyik a kedvenc üdítőjük, szalám i
juk, hogy ő fogamzásgátlót szed, és tampont hasz
nál, télidőben pedig gyakran bedugul az orra.

Ma is el kell mennie a postára, mert a lánya 
ismét írt egy levelet. Jól kitömte a borítékot. Mit 
tud két tizenéves lány hetente küldözgetni egymás
nak? Már elfelejtette. Mint a levélláncot is. Ponto
sabban, arról azt hitte, hogy már kinőtt belőle.

Kisiskolás korában bizonyára mindenki kapott 
legalább egyszer olyan irományt, am elyet négy, 
hat, esetleg tíz példányban kellett sokszorosítani, 
továbbküldeni. Valaki azt állította, hogy az első le
vél néhány évvel azelőtt indult egy szám ukra akkor 
nagyon távolinak tűnő országból vagy városból, 
és arra kér bennünket, ne szakítsuk meg a láncot. 
Pontosabban, inkább felszólított, hiszen általában 
példákkal illusztrálta, milyen szerencsétlenség érte 
azokat, akik nem vették komolyan a küldeményt. 
A másik változatban a szerencsére, boldogságra, 
gazdagságra lelőket sorolta fel. A földi javakat ter
mészetesen annak köszönhették, hogy nem dob
ták papírkosárba a szöveget. Ezek az emberek, a 
szerencsések és balszerencsések egyaránt, valahol 
messze laktak, szinte el sem hitték, hogy létezik 
ilyen nevű ország vagy város. De azért szorgal
masan körmöltek, négy, hat esetleg tíz példány
ban, még indigót se nagyon mertek használni, ne
hogy megtörjön a varázs. A lelkűk mélyén nyilván 
már akkor sem hitték el, hogy bárm i történhetne

88



velünk -  legyen az jó  vagy rossz de nem volt 
szívük m egszakítani, lerombolni az illúziót.

Aztán elm aradtak ezek a küldemények, és tény
leg azt hitte, kinőtte már a levélláncot.

Nem régiben ismét találkozott vele. Igaz, most 
a lánya volt a cím zettje, de ő határozottan a kezé
be nyomta azzal a kéréssel, hogy a vállalatban fény
másolja a megfelelő példányban. ím e, a mai idők 
gyermekének már eszébe sem ju t, hogy saját ke
zűleg írogassa. Ő viszont nem fénymásolta, hanem 
begépelte a számítógépbe, és kinyomtatta a kellő 
számban. Közben tanulm ányozta a szöveget, ami 
a hosszú évtizedek alatt szinte semmit sem válto
zott. Új volt az az állítás, hogy ha még bizonyos 
ideig nem szakad meg a lánc, akkor bekerül a re
kordok könyvébe, amúgy a sablon m aradt a régi. 
A határozott felszólítás ellenére -  tilos rövidíteni 
vagy változtatni - ,  kicsit belekontárkodott a levél
be. Kijavította a helyesírási hibákat.

Szeret hagyományos, klasszikus leveleket írni, 
de teljesen megbabonázta az e-m ailes kapcsolat- 
tartásban rejlő lehetőség. Hogy valakivel, legyen 
akár a földgolyó másik oldalán, naponta több üze
netet is válthat. Kellemes várakozással nyitja meg 
minden reggel az elektronikus postaládáját, és szin
te m egsértődött, amikor néhány hónappal ezelőtt 
ott bukkant fel újra a levéllánc. A szövege, apró 
változásokkal, továbbra is a régi, de elindítója -  
haladva a korral -  arra kérte, hogy ism erősei e- 
mail címére továbbítsa. Hat vagy tíz személynek, 
már nem emlékszik, de nem tette meg. M egszakí
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tott egy levélláncot, talán életében először. Ennyi
vel tartozott az emlékeinek.

Szörnyű lenne naponta viszontlátni a sarkon 
álló nőn a halott nagyanyja ruháit.
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Levelek

A leveleket akkor találta, am ikor beköltöztek a 
házukba. Nyilván az előző tulajdonos hagyta ott a 
többi kacattal együtt. A szövegeket kicsit átjaví
totta, mert utálja a helyesírási hibákat.

Rozmaring jeligére

Tisztelt Ism eretlen!

Olvastam a Magyar Szóban a hirdetését, és sze
retnék ismeretséget kötni Önnel. 54 éves alacsony 
termetű asszony vagyok, közepes nyugdíjjal. Van 
egy 16 éves lányom, aki dolgozik. Hat éve özve
gyen élek, nagyon meguntam a magányt, és szeret
nék egy jóravaló élettársat találni. Ha Önnek ez a 
rövid életrajz megfelel, válaszoljon, és akkor töb
bet írok magamról.

Maradok tisztelettel, és várom kedves válaszát:

Erzsébet

T isztelt Rozm aring jelige!

Családtalan özvegyasszony vagyok, életem java 
részét a saját üzletemben dolgoztam le. Most 60 
éves vagyok, és nyugdíjas. A termetem közepes, a
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hajam szőke, a természetem víg, szolid életre vá
gyók. A saját kétszobás lakásomban lakom.

Sok ismerősöm van, de mégis nagyon egyedül 
érzem magam. Szeretnék megismerkedni egy egy
szerű, jó emberrel, akivel megértenénk egymást. Ha 
van kedve, semmi akadálya annak, hogy eljöjjön 
hozzám, de csak pénteken tudom fogadni, mert ak
kor a fiam és a menyem egész nap dolgozik, én meg 
vigyázok a 10 hónapos kisunokámra, és nyugodtan 
beszélgethetünk . De előtte még írha tna  egy 
hosszabb levelet is, hogy jobban megismerkedjünk. 
Ha vonaton jön, nagyon könnyen megtalál, nagyjá
ból le is rajzolom az utcákat, de keresse a bádo
gost, azt mindenki tudja, hol van.

Remélem, válaszol a levelemre:
Katalin

Kedves János!

A levelét megkaptam, részben meg is értettem, 
csak azt nem tudom elképzelni, hogy 65 éves korá
ban miért nincs még nyugdíja sem. Mivel foglalko
zott, amikor fiatal volt, ha most semmilyen jöve
delmet sem kap? Még szerencse, hogy a gyerekei 
fizetik az öregek otthonában az ellátását.

Nem tudom, véletlen-e ez, de én is egy hasonló 
otthonban élek, igaz, magától távolabb, egy másik 
városban. Látja, milyen furcsa a sors, minket is 
egymás útjába akar sodorni.

Tisztelettel:
Rozália
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A levelét megkaptam, és megértettem a tartalmát. 
Ne idegeskedjen, hamarosan megyünk haza láto
gatóba, akkor majd kifizetjük a tartozást. Ne fél
jen, nem kerülhet az utcára. Mondja meg az igaz
gatónak, hogy írtam magának, ha otthon leszek, 
bemegyek, és mindent elintézünk. Felesleges ma
gát zaklatnia, hiszen nincs pénze.

Mitől feketedtek meg a lábujjai? Bizonyára me
gint vagdosta a tyúkszemét a bicskájával, és attól 
fertőződött meg. De most már csináljon mindent 
úgy, ahogy az orvos mondja, hogy minél előbb 
meggyógyuljon.

Mire ez a levél odaér magához, már csak egy he
tet kell várnia, és mi is jövünk. Sokszor csókolja 
lánya:

Ilonka
Kedves Édesapám !

Képzelje el, az ügyvédünknek is küldtem egy le
velet, de rossz címet írhattam rá, mert visszajött. 
Most feladom a maga nevére, és arra kérem, vigye 
el a doktor úrnak. A levelet nem szabad felbonta
nia, mert akkor esetleg nem fogadja el. Ha már ott 
jár, kérje el az ügyvédnek a pontos címét meg a te
lefonszámát, és tudassa velem is. A tiszteletdíját ter
mészetesen én fizetem, mert magának nincs pénze.

Tegnap este volt nálunk az az ismerős plébános, 
és elmeséltem neki a Rozi néni ügyét. Azt mondta, 
megnézi, mit tud tenni.

Kedves Édesapám!
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Küldök egy kevés márkát, vegyen magának ka
rácsonyra pálinkát. Több pénzt nem merek a levél
be tenni, nehogy az otthonban felbontsák, és elve
gyék. Mivel karácsonyi lapot nem rakok a borítékba, 
hogy ne legyen túl vastag, itt kívánok kellemes 
ünnepeket.

Ilonka

Kedves Édesapám és Rozi néni!

Kívánom, hogy a levelem jó egészségben találja 
magukat. Mi most már jól vagyunk, de én nemrégi
ben egy hétig betegszabadságon voltam. Nagyon 
megfáztam, még mindig köhögök, és fáj a torkom.

Édesapám, megkaptuk a levelét, és mindent meg
értettünk belőle. Megszid, hogy ritkán írok, de nem 
is tudom, mivel tölthetném meg gyakrabban a pa
pírt. Bizonyára az Ilonka is megírja majd, hogy ez 
a mi pap ismerősünk megkapta a választ Romániá
ból, amelyben az áll, hogy a Rozi néni ura már ré
gen meghalt. Hamarosan elküldi maguknak a ha
lotti levelet, és ha akarnak, megesküdhetnek. Csak 
az a kár, hogy nem korábban találták meg egymást! 
Lehet, hogy a Rozi néni hozzám is sokkal jobb lett 
volna, mint az a másik asszony volt. Ilyen a sors, 
ennek bizonyára így kellett lennie!

Négy és fél hónap múlva megyünk haza látoga
tóba. A kis Hedvig nagyon jó gyerek, továbbra is 
minden este imádkozik, de jobban tud már néme
tül, mint magyarul. Mindig egyezkedünk, mondom 
neki, hogy magyarul is muszáj néha beszélnie, mert
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különben egészen elfelejti. A nyuszi sem hoz neki 
nagyon sok ajándékot, csak olyasmit kap, amit kü
lönben is meg kellene venni. A férjem ismét nincs 
itthon, egész héten ketten vagyunk a fiammal.

Édesapámnak is küldök egy kis pénzt, vegyen raj
ta magának és a Rozi néninek húsvéti ajándékot. 
Ezzel be is fejezem a levelet, sokszor csókoljuk 
magukat.

Lánya, Magdi 

Kedves Édesapám és Rozi néni!

Kérem az Istent, hogy e pár sorom a legjobb 
egészségben találja mindkettőjüket. Sietek megír
ni, hogy a plébános úr kiderítette, a Rozi néni férje 
már húsz évvel ezelőtt meghalt. Kért hivatalos ira
tot a parókiáról és a városházáról, amint meglesz, 
elhozza nekem, én pedig postázom maguknak. Most 
már nem lesz akadálya annak, hogy megesküdje
nek. Ha úgy döntenek, hogy összekötik az életü
ket, akkor visszaköltözhetnének a házba. Legalább 
nem állna üresen, a tennivalókkal meg ketten csak 
elboldogulnának.

Az egyik ismerősömnek írtam, vigyen magának 
egy kis pénzt, hogy legyen húsvéti pálinkára. Re
mélem megteszi, mert nem akarom levélben kül
deni. Ha nem érkezik meg, maga nyugodtan kér
dezzen rá!

Ez a levelem rövid lett, de szeretném az örömhírt 
még ma postára adni, ezért sietek. Csókolja magu
kat lánya:

Ilonka
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Kedves Rozi néni!

Hála Istennek, szerencsésen visszaértem. Sietnem 
kellett a fiam miatt, pedig nagyon szerettem volna 
elbeszélgetni magával a szegény apámról. Tudom, 
csak maga volt mellette végig, a betegsége alatt is. 
Jó volt hozzá és szerette őt, ezért én is tisztelem 
magát. Azzal ne törődjön, hogy mások mit mon
danak.

írjon nekem, bárhová kerül is ezután, mindig lesz 
időm pár sor válaszra. Az Ilonkáék tovább otthon 
maradtak, nem tudom, találkoztak-e még a temetés 
után is.

Itt minden a régi, én dolgozom, a fiam jár az is
kolába, így múlnak a napok. Sokszor csókoljuk 
magát a távolból:

Magdi

Édes Rozi néni!

Megkaptam a levelét és nagyon örültem, hogy 
sokat írt az apámról. Maga volt mellette, és tudja, 
mennyit szenvedett szegény. A Jó Isten most már 
megkönyörült rajta, nekünk pedig bele kell nyugod
nunk az ő akaratába. Csak az a baj, hogy a temetés 
utáni első mindenszentek napján nem mehetek el a 
sírjához. Nagyon szépen megkérem, Rozi néni, ve
gyen helyettem is koszorút, vagy egy szép csokor 
virágot és vigye ki a temetőbe. írja meg, mennyibe 
került, én elküldöm magának a pénzt. Az sem baj, 
ha drága, csak szép legyen.
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Mi jól vagyunk, remélem, maga is egészséges. 
Itt semmi újdonság nincs, az eső már napok óta 
megállás nélkül zuhog.

Sokat gondolunk magára:
Magdi

Édes Rozi néni!

Kívánom, hogy a soraim egészségben találják. Mi 
jól vagyunk, ha azt a kis náthát nem vesszük figye
lembe, ami mindig van. A fiam is sokszor meg van 
fázva, mert nagyon szeret kint biciklizni. Pedig itt 
most nagyon hideg van, egész nap fagy, nem enged 
fel egy kicsit sem.

A levele most elég sokat késett, már nem tudtam 
elképzelni, mi van magával. Hamarosan küldöm a 
pénzt, vagy átadom személyesen, mert pár hónap 
múlva megyünk haza szabadságra. Nekem nagyon 
fáj arra gondolni, hogy otthon már nem vár senki, 
csak a három sírhant. De ha a Jó Isten így akarta, 
akkor legyen meg az ő akarata. Bizonyosan szép 
volt apus sírja, ha már három koszorú is volt rajta. 
Nem tudom, ki vihette a harmadikat? Ha látja, kér
dezze meg a Vera nenát, csak ő lehetett. Én nem 
hiszem, hogy a Mari volt. Nekem nagyon rosszul 
esett, hogy mindenszentek napján nem lehettem ott 
a temetőben, de mit csináljak, ha ilyen messze va
gyok. Elmentem a templomba, és imádkoztam a ha- 
lottaimért.

Azt írta, hogy nem jól van a szíve. Vigyázzon 
magára, és ne sírjon olyan sokat, az már úgysem
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segít. Ha nagyon hideg lesz, ne járjon ki a temető
be, mert megfázik. Majd inkább tavaszra sűrűbben 
kimegy.

Most mást nem tudok írni, majd legközelebb 
hosszabb levelet kap tőlem. Sok szeretettel csókol
ja  magát:

Magdi

Kedves Rozi néni!

Ne haragudjon, hogy eddig nem írtam, de a mun
ka nagyon leköt. Nagyon örülök, hogy az apánk sírja 
szép volt. Én sem gondolom, hogy a Mari vitte azt 
a bizonyos harmadik koszorút. Sírtam mindenszen
tek napján, mert azt gondoltam, mindenkihez men
nek majd a hozzátartozók, csak szegény édesapám 
marad árván. Igaz, neki most már mindegy, hogy 
virágos-e a sírja, vagy sem, mégis hálás köszönet 
magának, hogy törődik vele. Én nem tudtam idő
ben megszervezni, hogy a nevemben is legyen vi
rág, de majd legközelebb erre is gondolok.

Azt hiszem, tavaszra már földet is kell vitetni a 
sírra, maga majd megírja, milyen állapotban van, 
nagyon beesett-e a télen. Talán májusban haza tu
dok menni, és kifizetem a költségeket, mert a Mag
dit sem veti fel a pénz, amióta a férje elhagyta.

Nálunk különben semmi különös újság nincsen, 
dolgozunk, és múlnak a napok. Üdvözöljük magát:

Ilonka és családja
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Édes Rozi néni!

Kívánom, hogy a soraim a legjobb egészségben 
találják, habár én nem a legjobban érzem magam. 
Már hat hete tart a megfázásom, és nem is akar el
múlni, hiába szedem az orvosságokat.

Nagyon sajnálom, hogy amikor otthon voltunk, 
csak olyan keveset bírtunk beszélgetni magával. 
Remélem, legközelebb majd többször találkozunk. 
Közben az Ilonkáék is visszaértek, mesélte, hogy ő 
is volt magánál.

Itt az idő nagyon bolondos, sokat esik az eső, és 
fúj a szél, de az egész nyár ilyen volt. A búzát csak 
szeptemberben arathatták le, nagyon sok meg is 
rohadt. Nekünk is tönkrement a zöldség és a hagy
ma a kertben. Különben minden a régi, dolgozunk, 
mint mindig. A fiam novemberben bérmálkozik, 
Ilonka fia lesz a bérmaapja.

Sokat gondolok magára, szertettel:
Magdi

Maradt egy kis dinárom, elküldöm, majd írja meg, 
benne volt-e a levélben?

Drága Rozi nénim!

Mindig nagyon megörülök a levelének, csak azt 
kívánom a Jó Istentől, hogy egészséges legyen. 
Maga jó volt az apámhoz, amit én soha nem tudok 
meghálálni. Érzem, hogy ugyanolyan szeretettel
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gondol rám, mint én magára. Ez jó érzés, mert még
iscsak van nekem is valakim otthon.

írta, hogy apus sírja nagyon szép. Úgy szeretnék 
én is többször kimenni a temetőbe, de nem tehe
tem.

Mi jól vagyunk, ha a bajokat nem számítjuk. Ta
lán még nem hallotta, hogy Ilonka férje rosszul járt, 
levágta az ujját. Aztán még rosszabb lett, mert a 
seb elgennyesedett. Az orvos ugyan kipucolta, de 
még mindig nagyon fáj neki.

Itt már esett a hó három napig, de el is olvadt. Én 
dolgozom, mint mindig, a fiam iskolába jár, már 
nagyon várja a karácsonyi szünetet. Vigyázzon ma
gára, nem szeretném, ha megbetegedne, mert nincs, 
aki ápolja.

Sokat gondolok magára:
Magdi

Kedves Rozi néni!

A hozzám küldött lapját megkaptam, de nem so
kat értettem belőle. Nem egészen világos előttem, 
ki mit beszélt, és kiről.

Nagyon meglepett, hogy éppen nekem jelentke
zett, mert a nővéreimtől hallottam, hogy nem tud
ják magáról, hol tartózkodik. Az otthonban azt 
mondták, ismeretlen helyre költözött.

Nem tudom, ki szedte le apus sírjáról a koszorú
kat, de ha maga azt akarja, hogy szép legyen, te
gyen rá pár szál töves virágot. Ha rám gondolt, ak
kor nagyon téved, én nem bántom a sírt, nem vagyok
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bosszúálló. Már nem gyűlölöm. Igaz, hogy bántott 
az életében, de azt a koporsója mellett megbocsáj- 
tottam neki. Most már csak arra kérem az Istent, 
hogy adjon neki is bűnbocsánatot és örök nyugo
dalmat.

Én magának még a vezetéknevét sem tudom pon
tosan, de ha van mesélnivalója, egy reggel üljön 
fel a buszra, és jöjjön el hozzám, az útiköltségét 
kifizetem. Élőszóban jobban el lehet mondani min
dent. Szívesen látom, de azt nem ígérhetem meg, 
hogy én keresem fel, mert nagyon el vagyok fog
lalva.

Zárom soraim, még egyszer köszönök mindent, 
amit apámért tett, tisztelettel:

Mária
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Leltár

A szocreál stílusban épült önkiszolgáló polcai to 
vábbra is üresek.

A búcsúból ajándékokkal hazatérő kisfiú a ka
tonaidejét tölti.

Még mindig fél az önkéntes bosszújától.

A friss tej dobozos és zacskós csomagolásban 
egész nap kapható.

Nem m entek el oda lakni, ahol tejet kapni.

Továbbra is sokat emlegetik a bom bázást, de 
már egyre többen tudják, az út csak egy felé ve
zethet.

A forradalom  után m egszűntek a „plakátm a
gányban ázó éjjelek” .

Az októberi események utáni évben hétszázzal 
több csecsem ő született a tartományban.

A villanygazdaság hatalmas számlákkal torol
ta meg, hogy az emberek nem vették komolyan a 
takarékosságra intő felhívásokat.
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A pizzás leves rákerült az étlapra.

Ismét kigömbölyödött a szoptatástól girhessé 
vált kutya.

A kölyköknek nem sikerült gazdát találni, va
laki „elintézte” őket.

A tömeg még inkább lem aradt a politikusok 
mögött.

Egyesek tovább sajnálkoznak a bebörtönzött 
diktátor sorsa felett.

A kaktuszok hatalmasra nőttek az udvar homo
kos, kavicsos földjében.

Nem sikerült leadnia a felszedett kilókat.

Barátjáról, aki a pulykás plakáton volt, kide
rült, hogy a fiúkat szereti.

Katalógusokat lapozgat, kencéket rendel, de a 
ráncok ott maradnak a szeme körül.

A középiskolás tablókép sugárzása végképp 
elveszett.

Szükség van a szertartásokra, vallja a rókával.

Azt is tudja, felelős a maga sárga rózsájáért.
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Nem sikerült bebizonyítaniuk, hogy jogosan  
foglalták el a kényszerűen m egüresedett helyeket.

Látom ás volt-e az a kis barna rágcsáló a fekete 
csíkkal a hátán?

Tovább álm odta az asztalon zajló történetet.

Az m ár nem az én szobám -  mondta neki a fiú 
évekkel később, amikor megindult a lépcsőn fel
felé.

Két lánya van, Yvett és Thea.

Karácsonyi Lili férje sohasem bocsájtotta meg 
a naplós éveket.

Azt mondták, Alaszkában nem is élnek eszki
mók.

A barna sör könnyen megsavanyodik a felbon
tatlan üvegben.

Karácsonyi Lilinek a pasasokkal kapcsolatban 
csak a szája jár, hiszen az nyugtatja meg igazán, 
ha a férje fenekére teheti a kezét.

Egyszer valaki el akarta őt vinni Monacóba.

Nem válaszolt az SMS-ben érkező jókívánsá
gokra.
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Nem jár éjféli misére.

A legszívesebben elfelejtené, hogy egyetem is
ta korában félrészegen dülöngéltek a csodaváró 
tömegben.

Az édesanyja mindig azt állította, két nappal 
előbb született, nem pontos az anyakönyvbe írt 
dátum.

Négy-öt éves lehetett, amikor a kastélyt vala
mikor körülvevő vastag fal tömbjein ugráltak, és 
elvesztette az első fülbevalóját.

Szőrmebundában látta a nőt, aki elkérte a nagy
anyja holmiját.

A falujában is volt egy bolond fiú, aki mindig 
kileste a parkban csókolódzó párokat.

A leveleket szétszaggatta.
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Utószó

Mennyire evidens és kézenfekvő: „Korábban is ész
revette, de most ismét feltűnik: új időszámítás van. 
A háború, sőt a háborúk előtt -  mondták korábban, 
aztán jö tt »a bombázások ideje alatt« megfogalma
zás, de a tíz évvel, egy évtizeddel ezelőtt kifejezések 
is a közkedveltebbek sorába tartoznak. Pedig a jog- 
hurtos napok óta több is eltelt. Jelenleg az életet 
október -  az optimistábbak szerint a forradalom -  
előttre és utánra osztják” , mégis ő az első, aki ezt 
így kronológiaként leírta, éppen jókor, m ielőtt 
megint életbe lépne a kollektív amnézia, ami ellen 
Tóth Lívia m ár korábban is emlékezetes lépéseket 
tett. Ezért szeretjük Köszönöm , jó l!  című könyvét. 
Logikus lenne most azt mondani, hogy újabb mun
kája első kötetének folytatása, holott tévednénk, 
mert legfeljebb csak nézőpontját tekintve az. Már 
csak azért sem lenne ez olyan evidens, mert műfaj
ára nézve az Ördöglakat sokkal összetettebb, nem 
tehetjük fenntartások nélkül a „publicisztika” do
bozába. Nem mintha az lebecsülendő műfaj lenne, 
most viszont inkább továbblépésről kell beszél
nünk. A szöveg felépítettsége és szerkezete feltét
lenül komolyabb, a szépirodalom irányába tett mar
káns lépés am bícióját sugallja. És megint csak meg 
kell állapítani azt, hogy Tóth Lívia „kitalálta” a 
maga műfaját, a maga világát, amelyben hitelesen 
szólal meg.
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A szerkezet dinamikáját a nézőpontok váltoga
tása adja meg. A szerző merészségére vall, amikor 
ugyanezt a létközeget egy kutya szemszögéből (is) 
láttatja; Jack London A vadon szava című regénye 
óta ez nem újdonság, most mégis hitelesnek érez
zük az allúziót, hiszen később konkrétabban is szó 
lesz A laszkáról. Ez a bravúr Karácsonyi Lilivel 
folytatódik, aki „mintegy” felveszi a kutya által elej
tett fonalat, és viszi tovább, adja át a narrátor alak
másának, akit egyes szám harm adik személyben 
szerepeltet az elbeszélő. De megjelenik Karácso
nyi Lili is egyes szám harmadik személyben. M int
ha mindenkit kívülről és belülről is megismernénk.

Mindez azonban csak elemezve tűnik ilyen bo
nyolultnak, a szöveget olvasva nem megy az érthe
tőség rovására. Pontosan tudjuk, hogy miről van 
szó: egy családról, amely éli mindennapi életét, 
amitől mégis különlegessé válik a történet, az egy
részt a sajátos értelmiségi helyzetben és egziszten
ciában keresendő, másrészt a leírás módjában; a 
környezet kódoltságának és álságainak a negációja 
fogalmazódik itt meg egy (újság)író szemszögéből. 
A felvállalt őszinteség és szókim ondás emeli ki 
környezetéből ezt a mikroközösséget a maga élet
szegmentumaival. Ezek végül levelekké aprózód- 
nak, apró szentenciákká és üzenetekké, melyek 
mögött az a politikum  settenkedik, amely bomlás- 
termékeivel a legjobb szándékok, legbensőségesebb 
emberi kapcsolatok eresztékein is képes volt be
szivárogni.

K on tra  Ferenc
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