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LEVELEK

Kedves Olga, most biztosan meglepődsz, hogy levelet írok neked, 
bár szó nélkül jöttem el otthonról. Azon pedig, hogy a postabélyeg
zőn Szarajevót olvasol, amennyire ismerlek, legalább tíz percig 
fogsz csodálkozni, hiszen amikor abszolvensek lettünk, én azt fo
gadtam meg, hogy eljutok Párizsba, te Szarajevóba indultál gondo
latban, azon a forró és hirtelen üressé lett nyáron, amikor befejez
tük az egyetemet, és sírva csomagoltuk újságpapírba kávéscsészéin
ket, hajnalig tartó kimaradásainkat, a vizsgákra virradó hajnalokat, 
s az éjszakákat, amelyeken Csehov-drámákat olvastunk egymásnak. 
Én eljutottam Párizsba, de hogy mennyire alkalmatlan vagyok a 
csavargásra, ott tudtam meg, amikor gesztenyefák után kutattam, s 
följ egyeztem: 70 frank a muskátli. Mintha nem lenne belőle elég 
otthon. Vagy épp azért. S most itt fekszem a te Szarajevódban, lázas 
és mohó egymásba borulás után, Áron visszatért Diophantoszhoz, 
én meg téged kereslek, beszélgetni szeretnék veled. Nem véletlenül 
hágtam át íratlan törvényünket, s említettem meg szeretkezésünket, 
mikortól is nem beszélünk a testünket szabdaló vágy megvalósulá
sáról, három éve, négy, az óta a buta téli jelenet óta, amit a költő 
fia rendezett nekünk, félreértve kedveskedésünket? Eh, mindegy. 
Okom van a simogatást, ölelést, a végtelen pillanatokig eltartó gyö
nyört említeni, Olga, ezen az első szarajevói éjszakán, mert a várost 
tettem a magamévá így, de bután is hangzik ez kimondva, ám igaz, 
ott bizsergett bennem a vágy, amikor felszálltunk az egyes villamos
ra, és megláttam az apró hópelyhekkel takarózó Miljackát. Szemér
metlen nőként terpesztette szét magát a folyó, két partja két, sötét 
égnek meredő láb, amely simulón tűri a víz nyaldosását, a hópely- 
hek csiklandozó puhaságát. S az emberek, fiatalok és vidámságba 
veszők úgy álldogáltak az apró hidakon, mint örökös őrei e nagy 
szerelemnek, a folyócska és a part, a város végtelen szerelmének. 
Kitárulkozó kedvemet nem szegte az sem, hogy nem találtunk la
kást magunknak. Házasságlevelet követeltek a telefonban, s nem 
hitték el, hogy otthon felejtettük. Kisgyerekeim vannak, nem 
szennyezhetem be a lelkűket, mondták bocsánatkérő hangon, s nem



válaszoltak a kérdésre, hogy a házasságlevél miért tisztaságmegőr
ző. Hitünk szerint csak a rajtakapottakat vonhatják felelősségre -  
érveltünk, mindhiába. A mi hitünk nem ilyen, búcsúztak. Ha tud
nák, hogy egy óvodában fekszünk most ötujjnyi habszivaccsal alat
tunk, egy óvoda játszószobájában, Kacsa Palik, Miki egerek, babák 
és nindzsa teknősök társaságában, talán éppen az ő gyerekeik lép
tein, mosolyaik, nevetésük körülöttünk a levegőben, építőkockák 
szanaszét, apró szobacipők a folyosón. Reggel fél hétig miénk itt a 
világ. Kihasználtuk. Házasságlevél nélkül. A hatalmas ablakokon 
nincs függöny, besettenkedik a hó csillogó fehérben. Királynője a 
tájnak. Nem kapcsolhatjuk föl a villanyt, hisz nem vagyunk itt, nem 
hozhatunk bajt a sors fintora? -  az eszéki fiúra, Darióra azzal, hogy 
fényességet gyújtunk. Dario nem megy haza. Nem kíván katona len
ni. Itt jó, mondja, Szarajevó mindannyiunk városa. Zseblámpa mel
lett írom a levelet. Ne haragudj, Olga, hogy most forgolódsz az 
ágyadban. Nyugtalanul alszol, mert beszélgetek veled. De annyi min
den történt, el kell mondanom. Azok az égig érő fenyők az úton, a 
torkunkban dobogó szívünk, tényleg leszállítják a buszról a férfiakat 
igazoltatás alkalmával? -  az első dzsámi Zvornikban; én Boszniában, 
egy alkalmat kivéve, csak vonaton utaztam. A határfolyónál nem 
igazoltattak, nagyvonalúan intett a rendőr. S elkezdett esni a hó. 
Nem megyünk többet haza, Olga! Nincs erőm a félelemhez, a csön
getés és ajtónyitás közti végtelen idő kitöltéséhez -  ki jött és mit akar 
-, elég volt, Olga, legyőzettünk. Szarajevóból még kimehetünk. Re
pülővel. Huss, elszállunk, új önmagunkat keresni. S közben úgy 
olvadunk majd el, mint a Miljackába hullott hópelyhek. Megfulla
dunk? Szétreped a tüdőnk, amikor földet ér a gép. Mesélheted ró
lunk a történeteket, Ruti és Áron, gyáván hős barátaim elszöktek, 
szétrepedt a tüdejük, kifordult a belük, megállt a szívük, megnémul- 
tak, vagy csak élnek valahol, mint Marci Hevesen. Kakuk Marci, 
nők szoknyája alatt, Ruti és Áron új haza szoknyája mögé bújva.

Nem küldtem még el a levelet. Már öt napja itt lakunk az oviban, 
a Kacsa Pali vigyorától rosszakat álmodok. Tegnap majdnem el
aludtunk, hajnalig vártuk Dariót, aki megpróbált hazatelefonálni. 
Amikor hazaért, és mondta, hogy a szülei jól vannak, az öccse meg 
Zágrábba ment a mozgósítás elől, együtt elénekeltük a Samo da 
rata ne bude című örökzöldet, aztán a szexőrült, pulykaerőszakoló 
kakas történetét, kétujjnyi újévről maradt pezsgővel koccintottunk, 
és majdnem elaludtunk. A hóban húztam fel a csizmámat, amikor 
a dada elől a hátsó kijáraton, a konyhán át távoztunk. Áron



hosszasan bámul rám, ez naponta többször előfordul. Ha azt mond
ja, hogy mégis menjünk haza, én bele fogok egyezni.

A Mahmut Busatlija utca közepe táján van az az apró kávézó, 
amely a törzshelyünk lett. Ott szoktam várni Áront, aki az egyete
men ül, és bámulja a komputer ekránját, hogy aztán órákig ne lás
son semmit. Szemüveges lesz? Két hét után, ugye, normális dolog, 
Olga, hogy az embernek törzshelye legyen? A hegy akarata ellenére 
fogant és született meg sok másikkal együtt ez az utca is, amelyen 
felfelé kaptatva, a szabálytalanul parkoló autókat és a rézsűt rám 
dőlő házak árnyékát kerülgetve a locsogó januárban eljutok a me
sebeli menedékhelyig, az apró kávézóig, amely ügyetlenül kapasz
kodik a részeg utcába. Áron szerint nem kell elkapkodni a dolgokat, 
lehet, hogy csak az idegeink játszottak velünk, nem is olyan túlél- 
hetetlen a helyzet otthon. Hallgatva kevergetem a kávémat, és kiugrik 
a szememen a szívem. Azt akarom, hogy ő döntsön. Elköltöztünk az 
óvodából. Kezdtem már gyötrő rosszulléttel viseltetni a Miki egerek
kel szemben. Nem beszélve arról, hogy folyton építőkockákra léptem, 
és begörcsölt a lábam, a combom a gyerekvécén. A felnőtt az épület 
másik szárnyában van a földszinten, és a sötétben nincs kedvem odáig 
botorkálni, meg nem is olyan izgalmas reggel héttől délután ötig mo
ziban, könyvtárban, egyetemista étkezdében üldögélni. A kávézót csak 
naponta egyszer látogatjuk, pénzügyi okokból, mintha ismét egyete
mista volnék. Zsákutcában lakunk, szerintem ennek jelentősége van, 
Áron szerint itt sok az ilyen utca, ezen összevesztünk, a gazdasszony 
csücsörítve beszél, formálja a szavakat, az ajka körül csupa ránc, ami
kor felmentünk a lakásába. Áron a könyökömbe csípett, így az utolsó 
pillanatban elkerültem, hogy rálépjek egy kisméretű szőnyegre, amely
ről utóbb kiderült, hogy azon imádkozik. A falon -  zöldre van festve, 
hisz az ő szívükben ez a szín áll legközelebb Istenükhöz -, egy kép, a 
zarándokokkal körülvett Kába, a szekrény tetején a Korán. Kockacuk
rot mártott a feketekávéjába, úgy szopogatta. Nem haragudott, hogy 
én csak simán lehörpintem, de gyanakvón méregetett. Eltekintett a 
házasságlevéltől, mert Allah a szívekbe lát. Mi, ugye, nagyon sze
retjük egymást? Zavarban voltunk, hümmögtünk, később ezt szá
mon kértem Áronon. Fikreta néni hívő. De úgy hazudik, mint a 
vízfolyás. Naponta ötször imádkozik -  ez a namaz -, aztán női plety
kalapokat szállít nekem, hosszan néz rám a zöld szemével, mormol 
magában valamit, és az év végéig egy fiút jósol a szerelmünkből. 
Áron az éjjel azt fejtegette, hogy az ő gyereke nem lehet hontalan. 
Jaj, Olga, én úgy szeretnék hazamenni!



Három hete írom neked ezt a levelet. Úgy fonogatom, mint a 
Párkák az élet és a halál fonalát, fellengzősen hangzik, de mintha 
hinnék ebben, hogy ameddig írok neked, addig nem szakadok el. 
Honnan is? Néha, különösen éjfél után lövöldözni szoktak. Amikor 
kienged a gyomorgörcsünk, Áronnal tréfálkozunk: minden nap egy 
új év kezdete, egy új életé, új lehetőségeké. Az is lehet, hogy a kóbor 
kutyáktól tisztítják így meg a várost, rengeteg kóbor kutya kujtorog 
Szarajevóban. Beszélgettem a gazdasszony apjával, aki százéves, az 
ablakban könyökölt, s azzal szórakozott, hogy átköpött a vállam 
felett. Miután a fél szemére vak, ezt csak öt alkalommal hagytam 
neki megismételni. Ennyivel tartozom azért, hogy szállást adtak. 
Ma a burekosnál három fiatal kiment, amikor meghallotta, hogy 
más nyelven beszélünk, akik bent maradtak, zavartan félrenéztek. 
Feltűnő volt a kivonulásuk, nem méltó a városhoz. Elmeséltem 
Áronnak egy barátom levelét, amelyben azt írja a feleségének Sza
rajevóból, hogy mielőtt ő is átmegy a határon, a nőnek ehhez nem 
kellett Szarajevóig utazni, csavarozza a padlóba az asztal lábát, mint 
ahogy a szarajevói egyetemistaotthonban látta, hogy akik majd utá
nuk bemennek a házukba, legalább az asztalukat ne bánthassák. 
Áronnak megtört a fény a szemében. A repülőjegy árát költjük.

Elkezdődött a téli olimpia. Jó tudni, hogy a világban minden 
rendjén folyik. Vettünk nekem három pár fülbevalót, zöld, barna, 
fekete kövekkel. Beleejtettük őket egy pohár vízbe, hogy elűzzük a 
bennük tanyázó gonosz szellemeket. Elmentünk az Apa és Hét Fia 
dzsámihoz, a szokást megtartva pénzt dobtunk be a piciny rekesze
ken, kívántunk valamit, s lestük a szembejövőket: az első meghal
lott mondat a válasz kérésünkre. Nem mondhatom el neked, Olga, 
hogy mit hallottunk. Néha úgy látom, hogy a Miljacka vize piszkos, 
hogy a hó undokul tocsog, hogy a törzshely-kávézó túl meredek 
helyen van, hogy nincs fénye a levegőnek. A gazdasszony úgy adta 
ki a szobát, hogy legalább három hónapig maradunk. Két hete va
gyunk nála, egy hónapja a városban. Kezdem szopogatni a kávé 
mellé adott kockacukrot. Kevés az örömteli pillanata Áronnak ve
lem. Rezgek a levegőben, Olga.

Csak a rend kedvéért. Amikor tegnap hazaértünk, és felhívtalak, 
a húgod vette föl a kagylót, hogy Pesten vagy, ott fogsz három hó
napig dolgozni, azután majd meglátod. De mit, Olga, de mit?

Ruti



A VIHAR

Akárha fekete ruhába bújt bunyevác vénasszonyok nyargalászták 
volna körbe a város felett elterülő apró eget, úgy sötétült el hirtelen 
a nyári délután. Hosszú, bő, susogó szoknyájuk rátekeredett a fel
hőkre, az előbb még kisfiúkék bárányfelhőkre, virágmintás köténye
ikből bújt elő a szél, rángatta az ostorfákat, kínozta őket, poros 
leveleik ijedten remegtek a keményen csapdosó szoknyák, kötények 
között. A percekkel előbb még illetlenül ócsárolt kánikulában izza
dó emberek ijedten kémlelték az eget. Nem akartak hinni a szemük
nek, hisz azt mindenki tudta, hogy bunyevác öregasszonyok nem 
röpködhetnek felettük, de a látvány, mégis, a látvány ijesztő volt és 
lenyűgöző, valóban olyan volt, mintha. A város lakóinak élete már 
nagyon régóta a „mintha” jegyében telt. Többek között úgy tettek, 
mintha élnének, mintha az ő városuk még mindig az egyik legfej
lettebb, legszebb épületekkel körülvett kis birodalom volna, a lako
sok, nemzeti és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül -  aho
gyan ezt az újságok és egyéb tömegtájékoztatási eszközök hangsú
lyozni szeretik -  kölcsönös megbecsülésben és kellő civilizációs kö
zönnyel járnának munkára, szórakozni és szeretkezni, mintha a vá
ros közelében elterülő kis tóban még lehetne fürdeni, halat fogni 
vagy homokvár építéséhez homokot bányászni a tóból. De mindez 
nem így volt, s most ez a hirtelen borulás, a bunyevác öregasszonyok 
fákra tekeredő, figyelmeztető fekete zászlóként lobogó szoknyája -  
ne kételkedjünk e látványban -  megkérdőjelezte az eszükben és 
lelkűkben elfogadottá vált világot. Kénytelenek voltak arra gondol
ni, hogy ma reggel valóban elmaradt a Teréz-templomban a bunye
vác mise, a háború óta először, s ez a világindulásra emlékeztető, 
hatalmas vihar, lehet, hogy ezért tört ki. Mert lehet, hogy e fákon 
nyargalászó bunyevác vénasszonyok nem is élők, a holtak birodal
mából jöttek vissza protestálni, hogy nem szállhat az égbe az ő lel
kűkért az ima, lehet, hogy ezek a vénasszonyok már a mennyek 
kapujában toporogtak, csak a mai istentisztelet hiányzott ahhoz, 
hogy bebocsátást nyerjenek, s most felbőszülve visszajöttek az ár
nyékvilágba, hogy számon kérjék a városon az elmaradt misét. Igen,



ez valószínű. Ijedten néznek össze a vihar elől a kapualjakban, ven
déglőkben, idegen szobákban összeverődött emberek, valószínű, 
mondják, s rajtuk kívül senki sem tudja, mekkora erőbe telt kimon
dani e szót. Egész életüket kellett ez után a rövid szó után felülvizs
gálni. Belemélyedni a mintha bonyolult világába, tisztázni a valósá
got borostyánként behálózó mintha-valóságot. Hátha még nem ké
ső. S ez már elég is, nem kell több a város izzadó lakóinak, akik 
többsége mást a felettük elterülő apró égen, égdarabon kívül nem 
látott a világból, elég a beszélgetéshez, pusmogáshoz: már nem is 
emlékszünk azokra az időkre, amikor táncolni jártunk a nejlonkert
be vagy a katonakertbe, pirosló szörpök fölött néztünk a lányokra, 
tapogatózott blúzuk alatt a kezünk, mert bezártak, lebontottak 
minden szórakozóhelyet az idegenek, akik a szórakozás alatt a hid
rogénszőke kocsmai énekesnő csöcsörészését értik. Meg aztán las
san mozi nélkül is maradtunk, mert a vasútállomás lépcsőin lassan 
lefelé pattogó babakocsi, a kavargó hópelyhekben kötőféken veze
tett öszvér, a hatalmas kápónő lábai közt vergődő apró fogoly képe 
nem érdekelte a város kulturális életét meghatározó köröket, a 
kocsmai énekesnőből filmsztárrá vedlett díva filmjeit meg a meg
maradt egy moziban is vetíthetik megállás, szusszanás nélkül, aki
nek nem tetszik, az otthon marad. Az utazás is egyik napról a má
sikra maradt ki az életünkből, mert akinek az egész világ ellensége, 
annak nem kell a Louvre-t, a Pradót látnia, mint ahogy a „kutyák” 
által összerabolt Pergamon sem nyújthat semmi érdekeset. Bámész
kodó gondolázásról meg gondolkodni se kell, mert sokkal jobb és 
érdekesebb hajnaltájt kilőni néhány tárat, közben meg lesni az ijed
ten összezáródó ablaktáblákat. így aztán az élet fokozatosan mintha 
formát öltött, könyvek lapozgatásában és szűk baráti körben meg
ejtett beszélgetésekben merült ki, és kényszerű együtt alvásokban, 
mert ki mer végigmenni a hajnali utcákon? Ki emlékszik arra, hogy 
volt idő, amikor locsolókocsi járta a kandeláberes utcákat, sűrű víz
sugárral mosta a kövezetei, csapkodta le a lányok lábát, amiért oda 
lehetett szólni nekik, elküldeni őket a . . .  anélkül, hogy megremeg
ne a gyomor: „Nem köt ezért belém az a szembejövő, idegen akcen
tussal beszélő három?” Bár az odaszólásra már sor sem kerülhet, 
hiszen régóta nem locsolják az utcákat. A szürke por finoman lepte 
el az őslakosok lelkét. Ekképpen csináltak hát úgy, minthaélnének.^ 
Ami a várost és épületeit illeti, valóban a legfejlettebb volt még a 
háború után is egy ideig. Lassan kezdték leépíteni a vasutat, nem





fejleszteni a telefonhálózatot, kiiktatni a villamost, sárfészekké ala
kítani a színházat. Túl sok mindenben járt élen a város: miért kell 
hogy vasúti csomópont legyen, amikor nem is a megfelelő emberek 
lakják? Miért kellett határon innen és túl elsőként megcsinálni a 
telefonközpontot, amikor nem történhet itt semmi közlésre, tele
fonálásra méltó? Erről már döntöttek, amikor minden történést 
délebbre helyeztek, legalább száz kilométerrel. Ki találta ki azt az 
őrültséget, hogy villamosa a fővároson kívül egy kisvárosnak is le
het? Bár ez a botrány is elült, a vihar elől beszélgetésbe menekültek 
arca sokszorosan begyakorolt gúnyos fintorba torzult, amikor fel
idézték, hogy az autóbuszokat akkor kezdték körbe-körbe keringet- 
tetni a villamos helyett a városban, amikor a világban a háború 
utáni legnagyobb kőolajválság volt kirobbanóban. A városrendezés
hez kiválóan értő úr, aki a villamosítlanítást végezte doktori disz- 
szertáció gyanánt, ezt az apróságot nem vette figyelembe. Azóta is 
mutatványszámba megy kijutni a város közelében fekvő tóhoz, a 
mintha-lét egyik gyöngyszeme különben ez a tó, hiszen amióta ki
szivattyúzták belőle a vizet, és kibetonozták a medret, azóta nem 
létezik a biológiai lánc, nincsenek békák, halak, moszatok, sem al
gák a tóban, csak időnként bukkannak a fürdőzők döbbent szemű, 
felfordulva, élettelenül úszó halakra a halott tóban, amely azonban 
turisztikai attrakciónak számít vad és vadabb ötletektől hajtott vá
rosrendezők szerint, hogy fürdőző -  még hazai is -  egyre kevesebb 
van, ha nem is a döglött halak, de a tóban igen könnyen megszerez
hető középfülgyulladás miatt, nem hatott ki egyetlen újító karrier
jére sem. Betonvályúban fürödhetünk, akár a disznók, háborognak 
a vihartól elbújó emberek, pedig én még emlékszem arra, hogy 
európai hírű fürdőhely volt Palics. De kinek kell itt Európa vagy 
európaiak? Itt csak olyanok számára van hely, akik abban verse
nyeznek, hogyan távolabb köpni a tóba, hogyan belevizelni a móló
ról, hogy a nadrág szára ne legyen vizes, hogyan kacsáztatni meg a 
vízen az üres sörösüvegeket. De hát mi adtuk a pénzt a tó kotrására, 
a betonozásra, mi fizettünk minden újításért. Zúgolódnak az embe
rek, közben meg az ostorfákat kémlelik, de azokról nem tágítanak 
a fekete szoknyák, károgó varjakként ijesztgetik a városlakókat, 
akik már egészen közel kerültek egymáshoz, annyira, amennyire 
csak közös bajban, amely azonban nem fenyeget életveszéllyel, ke
rülhetnek egymáshoz közel megkeseredett emberek, annyira, hogy 
már a legnagyobb fájdalmukról kezdenek beszélni, mintha-létük leg



inkább titkolt szégyenfoltjáról, arról, hogy lassan már nem mernek 
megszólalni az utcán anyanyelvükön. Óvatosan körülnéznek, majd 
megered a nyelvük, gátat tör az indulat, szakadnak fel a szavak, 
koppannak, akár az esőcseppek. S végre elérkeznek oda, hogy meg
kérdezzék egymástól: miért maradt el ma délelőtt a bunyevác mise? 
Valaki tudni véli, hogy az éjjel betörtek a Teréz-templomba, és 
meggyalázták az oltárt. Odarondítottak a közepébe. Más azt mond
ja, hogy ez nem az első ilyen eset, amióta az a bomba felrobbant a 
magyar misén, azóta legalább kétszer szarták le az oltárt, de nem
csak a Terézben, hanem még három másik, kisebb templomban. Ez 
nem elég ok, húzódik torz mosolyra az emberek szája. Betiltották 
a katolikus istentiszteletet, szól valaki. Egyszerű és érthető a mon
dat, mégis értetlenül bámulnak az emberek, nem hiszik el, betilta
ni? Ez azt jelenti, hogy nem szabad misézni? Valaki így döntött? 
Akár le is lőhetnek vagy kizsuppolhatnak bennünket holnap innen, 
ha valaki úgy dönt? Igen, igen. Istenünk már nem lehet. De hát itt 
születtünk! Nem lesz körkérdés a döntést megelőzően. Mosolyog
nak, hitetlenkednek. Mentik mintha-létük apró darabkáit. A vihar 
meg tombol, jámbor bunyevác vénasszonyok lelke zárta esőfüggöny 
mögé a várost. Az emberek az eget kémlelik. Ennek a felhőszaka
dásnak elégnek kell lennie a beszélgetéshez, pusmogáshoz, emléke
zéshez, ahhoz, hogy úgy higgyék: történik valami. Mert nem lehet 
véletlen, hogy ma, amikor a háború óta először maradt el a reggeli 
bunyevác mise a Teréz-templomban, egyszer csak megjelentek az 
égen az öregasszonyok, s igen, vihart hoztak, ez bizton állítható, 
hiszen már zördülnek az ostorfák levelei az esőcseppektől, sírnak a 
gyerekek az égzengéstől, farkukat behúzva sunyítanak a kutyák a 
villámlástól. Hirtelen mindenki tudja, emlékszik, jut eszébe, soha 
sem is felejtette el, hogy amikor hatvan-egynéhány éve csikorgóan 
kemény diktatúrára ébredt a város a csikorgóan hideg januári reg
gelen, hogy akkor reggel a város négy bejáratánál holtan találtak 
négy férfit, ne is mondjam neked, hogy milyen nyelven beszéltek, s 
nem akármilyen módon lelték halálukat, óh, ha nem lenne most 
odakint ez a vihar, ha nem látnám a saját szememmel az öregasz- 
szonyokat, eszembe se jutott volna, de így, hát így már egészen más, 
hihető, sőt, valóságos! Mind a négynek jégcsap meredt ki a szívéből, 
amolyan vastag, a Napnyugati szőlők házainak verandáján látni 
csak olyan vastag, több csavarásból összeálló jégcsapokat, no, olyan 
meredt ki a négy férfi szívéből, vér meg semmi, lehet, hogy a hideg



miatt, nem tudni, az új városbiztos, valami -ics, el is rendelte tüstént 
a nyomozást, de nem lett eredménye, mert nem volt miből kiindul
ni: a városnak minden bejáratánál vagy bunyevácok vagy magyarok 
éltek, azok ugyan „nem láttak semmit”, a jégcsapokkal se lehetett 
mit kezdeni, hiszen nem volt rajtuk ujjlenyomat, nem is beszélve 
arról a furcsaságról, hogyan lehet szívig hatoló, azonnali halált oko
zó sebet ejteni jégcsappal. Márpedig a nyomozó szervek emberei, 
akik a diktatúra előtt is jó szomszédságban éltek itt a többiekkel, 
mert mondani se kell, hogy ki lehetett itt akkortájt rendőr? -ics volt 
az mind, de ők sem tehettek arról, hogy beöltöztették őket, meg 
gondoltak arra, hogy ez az őrület csak elmúlik egyszer, s azután is 
szomszédok maradnak, meg addig is itt élnek, még ha az utcán nem 
is beszélnek, a nyomozó szervek emberei mesélték, hogy a halált 
semmi más nem okozta, csak a jégcsap. Mindig is engedetlennek 
találták a város lakóit, s váltig úgy hitték, hogy a négy gyilkosság a 
figyelmeztetés az államnak, hogy rossz vége lesz a januári diktatú
rának. Pedig dehogy volt az figyelmeztetés! Ki lett volna olyan bo
lond, hogy ujjat húzzon azokkal, akik tegnap még elevenen ették 
meg a birkát a sötéten zúgó déli erdők rejtekén? Jobban féltek az 
emberek, velük együtt az idevalósi rendőrök, annál, hogysem figyel
meztetésül jégcsappal gyilkoljanak. S főleg nem négy újonnan be
költözött városlakót, akik a ’20 óta üresen álló nagy bunyevác és 
magyar házakban leltek új otthonra. Ijedten állt a talány előtt a 
város és az állami szervek, azzal a különbséggel, hogy az előbbiek 
semmiképpen nem kívánták tudni a bűnöst, még akkor sem, ha az 
ő bőrüket nyúzzák jobban a gyilkosságok miatt. Elég volt csak egy
másra nézni a templomból kijövet és bemenet a bunyevác és a ma
gyar mise között, könnyebbedést hozott a szemekben bújó zöldes 
villanás, „még mindig semmi”, sokkal nagyobbat, mint a pap ked
ves, de kenetes szavai. Igen, így történt, a gyilkosokat soha nem 
fogták meg, de a hatalomnak ez megfelelt, csak ez felelt meg, így 
sakkban tarthatták a város lakóit, kíméletlenek, gonoszak és ke
gyetlenek lehettek velük, akiknél sohasem tudni, mikor követnek 
el valami gaztettet. S még felületes magyarázkodásra sem kellett 
fecsérelniük az idejüket. Nem mintha az emberek magyarázatot 
vártak volna, ha többet nem látták a szomszéd fiát, ha megverték 
az öccsüket vagy megerőszakolták a menyasszonyukat. A diktatúra 
éveiben nemegyszer merült fel csendes esti beszélgetések alkalmá
val, hogy az új városbiztos maga rendelte el a gyilkosságokat, csak



azért, hogy megerősítse saját helyzetét, hogy állandó félelemben 
tarthassa a város lakóit. Az idő azonban csak magát a történetet 
tartotta meg, a városbiztost, a félelmet, a megalázást betemette. 
Minden bizonnyal a történet is eltűnt volna a fejekből, ha még né
hány évig nem történik semmi a városban, ha a városlakók, gyere
kei, unokái a diktatúrát bevezető gyilkosságot megért öregeknek, 
nem ébrednek egy forró nyári napon arra, hogy elmaradt a bunyevác 
mise, s ezt követően nem támad az a hatalmas vihar, amelyet mintha 
bunyevác öregasszonyok hoztak volna a városra. Bár mindenki tud
ta, hogy ez lehetetlen, a látvány annyira élethű volt, s mint később, 
a vihar utáni beszélgetésekből kiderült, az eső és tépdeső szél elől 
elhúzódó, menedéket kereső emberek szinte mindannyian, kivétel 
nélkül a jégcsapos gyilkosságról meséltek, kicsi volt a város, nem 
csoda, hogy mindegyik alkalom szülte csoportban volt valaki, aki 
tudta a történetet, a városban elterjedt annak híre, hogy hosszú és 
szomorú időszak következik a város életében, legalább olyan, mint 
a januári diktatúra idején volt, ha nem rosszabb, mert miért is ma
radt el a vasárnap délelőtti mise?



AKATONAKERT

Avasúti híd átjárója alatt mindig erősebben fújt a szél. Talán nem 
szerette a nemzetközi út fölött dölyfösen terpeszkedő, három sín
pár szélességű hidat, amelyen munkájukat unó vasutasok füttyögtek 
a női frizurák után, többet úgysem láthattak a lent ellépkedő nők
ből: kontyba csavart szőke zuhatag, kéken fénylő fekete page, vörö
sen csigázó mesterkélten kócos sátor alatt két mell, apró, hegyes, 
hullámzó, telt, idomítottan ringó, mérték szerinti, az alatt pedig két 
cipőorr, ennyit láttak a tökmagrágcsáló, unatkozó vasutasok felül
ről, de füttyögtek fáradhatatlanul. Zsíros hajukba, ami kilátszott 
egyensapkájuk alól, bele-belekapott a szél. Ámde nem így telt a 
szombat, a szombat estefelé, amikor kigyúltak a reflektorok, lilásan 
derengett a börtön épülete, reményekkel telt utasok intettek búcsút 
a vonatablakokból, és megindult a párok tömege a katonakert felé, 
jöttek mindenünnen, a korzó felől, Palicsról bársonyvillamosban, a 
Kertvárosból egyszeri anyai engedéllyel, sereglettek mindahányan a 
vasúti híd környékére, vörösek, szőkék és a többiek, karjukat izga
tott fiatalemberek karjába fűzve, legszebb szombati arcukat a szél 
felé fordítva, gyöngyöző nevetéssel. Ilyenkor hallgattak a vasutasok, 
tökmagtól sárga, szotyolától fekete fogaik között hallgatagon pi
hent a nyelvük, rákönyököltek a híd korlátjára, s onnan nézték a 
sereglő tarkaságot, karcsú derekak köré csavarodó férfikarokat, vi
rágmintás, nevető ruhákat, nyakba lehelt, ügyetlen csókokat, tud
ták, füttyüket nem viszonozzák kacéran felfelé forduló nyakak, za
vartan botló lábak, merész tekintetek, szombat van, s ők nem létez
nek, csak mint kékbe öltözött őrei a szombati mulatságnak, amely 
ott veszi kezdetét az ő talpuk alatt, a vasúti híd lábánál, az elhúzó 
vonatablakok pöttyöző fehérségének szomszédságában, zöld fák 
alatt, a nyugtalanul vágtázó vasúti szél simogatássá csendesülő ol
talmában, a katonakertben. Tizennyolc lépcső vezet fel a katona
kert kapujáig. Tizennyolc lehetőség fájdalom okozására irigy vas
utasszívekben, akiknek nincs ünnepük, asszonyt maguknak csak 
sebtében keríthetnek, álmaikban forgathatják csak meg a szőkét, a 
vöröset a kék kerítéssel és zöld sövénnyel körülkerített kertben,



ahol a palicsi úti I. kaszárnyából kiengedett katonák játszanak, 
olyan őszinte kétségbeeséssel, szerelmes hévvel, zokogó mélabúval, 
kínzó honvággyal, ahogyan csak beöltözött, olajzöld uniformisba 
bújtatott fiatal férfiak szólaltathatják meg hangszerüket, akiknek 
szeme belefájdul a város terpeszkedő alföldiségébe, akik maguk ki
lométer magas fenyőkhöz, keskenyen kanyargó utakhoz szoktak, de 
nem is ilyen nőkhöz, azért csak kacsintsunk rájuk, bár nem ingó a 
járásuk, nem büszke az arcélük, nem gyapjas fekete a hajuk, más
milyenek. Tán még ott sem ugyanolyanok. Rázendítenek a katona
kertben a katonák. A slágerek mindenütt egyformán dobogtatják a 
szíveket, buta, érzelgős alföldi, büszke, rátarti hegyi, intelligens, 
nem leereszkedő tengerparti szíveket. S a gondolat ellenőrizhetet
len, a vágy általános. Bújjatok össze a körbeállított asztalok mellett 
ülő hazaiak, nyelvetek egymás szájában nem tapogatózik másként.

S az asztaloknál ülők nem éreznek mit sem a katonakert ellent
mondásos elhelyezkedéséből, a zenészek lehetetlen helyzetéből. El 
vannak foglalva. Hogy ne kenődjön szét a rúzs, ne tekeredjen meg 
az üveg gyöngysor a nyakban, ne gyúródjon meg a szoknya, sebe- 
sedjen ki a láb a tűsarkúban, ne legyen hideg vagy pocsolyaízű a 
pirosló szörp, pedig milyen is lehetne, meddig tapogathat az izzadó 
tenyér, táncoljunk inkább, de ne mi elsőnek, miért nézed őt, menj 
akkor vele, ne szoríts úgy, tetszik a gitáros?, tán a görbe orra, te, én 
itt hagylak, mikor megy az utolsó villamos, táncoljunk már, fúj a 
szél. A vasúti szél felkapja a hangfoszlányokat, körbehordozza a 
négyszögletű kertben, odaviszi a katonákhoz, akik egy kukkot sem 
értenek mindebből, no mi az, néznek össze, tán nem vagyunk elég 
jó együttes ezeknek, s dühösen markolják hangszerüket. A vasúti 
szél meg teszi a dolgát, viszi a dallamot a könyöklő vasutasokhoz, 
bele a zsíros hajban ülő fülbe, bele a rágcsáló szájakba, elkezdődött, 
hát persze, most megy a nyolcórás villamos Palicsra, vöröslő teste 
az esti fényben csillogó síneken megindult a tó felé, nyolc óra, a 
Balkán gyors is elhúz, fáradt török arcokkal belsejében. A kékbe 
öltözött vasutasok, sehonnai polgárai a térnek, az érkezés-indulás 
őket mindig hoppon hagyó becsapottjai még elnézik egy ideig a 
késve érkezőket, persze, most lett vége a filmnek a Főmoziban, még 
ott van a tizennyolc lépcsőn felszaladók arcán az élmény, már ott 
bizsereg karjukban, ujjhegyeikben a másik, a tánc várható élménye, 
ó, szombat este. A vasutasok lassan megindulnak az állomás épüle
te felé. Átköpnek a vasúti híd korlátján. Szigorúan viselkednek az



utasokkal. Igen, pont ma, szombat este nem járkálhat senki a pero
non. Nem ezért harcoltunk, hogy ti itt neveletlenkedjetek. Ne te
gezzen maga engem, s különben is, pont maga harcolt, birkát őrzött 
inkább, ott, a hegyekben, minek jött ide, nem magának való a kul
túra. Kipattanó szikrája a gyűlöletnek, a kék egyenruhában levők 
keserűsége a mindig elmulasztott szombat esti tánc okán. Meghök
kent tekintetek a levegőben, nem, a birkaőrzést mégsem kellett vol
na mondani, annyit nem ér a peronról való önkényes kizavarás. Még 
baj lehet belőle. De mi, de mi? Most térjenek ki a várakozók arra, 
hogy semmilyen harc nem jelenthet barátkozást, a kamerádság ideje 
elmúlt, s ez a vasútállomás, ó, ez az állomás hatalmas, kígyózó, a 
teher alatt megremegő sínpárjaival valójában ajándék, mi adtuk 
nektek. A várakozók visszahúzódnak a peronról, és hallgatnak. 
Rossz szájízű szombat este. Nem tudják, hogy a vasutasok is csak 
emberek, s szeretnének táncolni, ott, a szomszédban, a katonakert
ben, ahonnan idehallatszik a zene, s a nem uniformisban lévő fér
fikezek egyre lejjebb matatnak. A szél meg egyre dölyfösebb, kímé
letlenebb, mondhatnánk akár, hozza-hozza a dalfoszlányokat a vas
úti híd felől a kékülő estében.

Megállnak a katonazenészek, lélegzetet vesznek. Hófehér fogaik 
úgy villannak meg a zöld uniformis felett, mint a gyöngyvirágok 
harangocskái a zöld leveleken. Sört isznak. Felnéznek a kert fölött 
összebújó ostorfákra. Ezek is. A fák. Poros leveleik közt hét közben 
gerlicék tanyáznak, ősszel furcsa termést hoznak, barna bogyókat, 
tele ilyen fákkal az út a kaszárnyáig, a város lakói büszkék rájuk, de 
mire, de mire? Nincs igazán magassága e fáknak, méltóságteljes 
fenyők öles karjaihoz szokott szemek, fügefa gyümölcséhez szokott 
szájak nézik, csücsörítve figyelik a kert ostorfáit. Habzó sörbe márt
ják a katonák a nyelvüket, lányok kelyhe helyett. Kacsintanak, de 
zavartan a feléjük pillogó alföldi lányokra. S fekete, gyapjas hajakra 
gondolnak, mert nem lehet kényszeríteni a szívet, a vágyat, irányí
tani, mint a behívott katonát, elmégy északra, onnan meg jönnek 
ide kese hajú fiúk, izzadt tenyerükkel simogatni oszlopos fenyők 
törzsét, galagonya után lesve, hiába, hiába, ijesztő fenyvesek, napot 
eltakaró hegyek, gyapjúhajú lányok, tán még ott is gyapjasak, bele
vesznék, eltévednék, mint a hegyekben, zenélni kell a katonakert
ben, előbb hazamenni, pihe-puha lányokat ölelni, szőkét, vöröset, 
akármilyent, de az enyémet. Nem szétnézni, mert megkésel a fivér. 
Félni, félni, puskatisztítástól olajfoltos ujjakat belemártani a gitár





húrjába, mert hisz a gondolat ellenőrizhetetlen, a vágy általános, 
száll, repül délről észak felé, és fordítva, megannyi katonakertje egy 
országnak.

Az asztaloknál ülők nem éreznek mit sem ebből, lopva figyelik a 
katonazenészek ádámcsutkáját, most, igen, lenyelték az utolsó 
korty sört, kezdjék már, táncoljunk, mit lazsálnak, no persze, ezek 
mind lusták, mást se tudnak, csak heverészni, de nem csoda, ott 
nincs is mit tenni, ahonnan jöttek. A katonazenészek újra felállnak 
a pódiumra, már jobban gyűlölik a táncolni vágyókat, mint nyolc
kor, levelet is írhatnának a muzsikálás helyett, vagy olvashatnának, 
pláne, édes szavai a nyelvnek, ezeket úgysem érteni. Valahogy mégis 
elmúlik az este, a szombat este, ti is csak emberek vagytok, gondol
ják egymásról a zenészek és táncolók, mire befut a fejük fölött a 
Meridián gyors, barna fejekkel ablakaiban, akik nem szállnak ki az 
állomáson, szerencsét próbálni mennek, el, a világba. A vasutasok 
újra megjelennek a hídon, ez már ismét az ő időpontjuk, füttyögetni 
ugyan nem, de nézni a lépcsőkön lefelé igyekvő tarka tömeget igen, 
meggyűrődött szoknyákat látnak, sántikáló szőkéket, vöröseket s 
feketéket, csak egy kicsit, igen, felhólyagzott a lábam, milyen hűvös 
van, ez a szél, mindig hogy fúj errefelé, jön, ugye, a villamos, zúg a 
fejem, szép volt ez az este.

A zöldbe öltözött zenészek gyalog indulnak a kaszárnya irányába, 
cigarettát dobnak le nekik a vasutasok, néhány szót váltanak, meg
értőén, srégen kiköpve a civilekre, akik elhallgatnak, úgy mennek 
el mellettük.

Májusban zárták be a katonakertet. Egyúttal posztot állítottak a 
vasúti híd alá. Kétoldalról. Csúfondárosan kacag a szél. Tán csak 
nem a hetyke melleket vélik szuronynak, előremeredőnek? Ki tud
ja, ki tudja. A vasutasok még füttyögetnek. Alkalmasnak vélt pilla
natban. Csak arra figyelnek, hogy hova köpik ki a tökmag héját. S 
tört szemekkel bámulják a vonatokat, amelyek viszik a katonakert 
zenészeit. Fontosabb kertekbe, ahonnan meg táncolók, egykoriak s 
reménykedők érkeznek a szeles vasúti hídon a városba, hogy felsza
ladjanak tizennyolc lépcsőn. Hátha.



A MOZI

Hosszú sor kanyargóit a mozipénztár előtt. Az egész város kíván
csi volt a filmre, amelyben megjelenik a város villamosa, de nem
csak az, hanem néhány utca is, amelyekben a villamos kanyarog. A 
Főmoziban játszották a filmet, ami érthető is, hisz nem mindennap 
látni viszont a vásznon a Rudicsot, a ráboruló, az életveszélyes er
kélyekre piszkoló vadgalambokkal megtűzdelt fákkal bekupolázott 
utcát, cukrászdájával és kalaposával. Lehet, hogy én is ott leszek? 
Jövök velem szemben a vásznon? Titkon ez élt minden türelmes 
várakozó szívében, ez a vágy, a megmutatkozás vágya. Akárha mez
telen lennék, gondolták a lányok, igen, talán a mellem is kibukna a 
dupla gyöngysor alól, úgy esne a fény, hogy nem látszódna a napo
záskor eltakart, ezért fehérlő rész, elrepülne a fejem fölött egy ger- 
lice, gondolták a lányok, és kihúzták magukat. Akkor megcsókol
nám, a kirakat előtt, amelyben tükör is van, hogy még jobban 
visszaverődjön a lázasan csillogó aranygyűrűk, vastag láncok, hat
ágú, sárgaságukkal kérkedő ékszerek fénye, gondolták a fiúk, ádám
csutkájuk le-föl járt, s várakoztak a pénztárhoz vezető lépcsősor 
szürke, megkopott, lépésektől selymessé fényesedett fokain, türel
mesen. Már a Főtérről látni lehetett az ábrándozó tömeget, a kan
navirágokkal teli ágyás mellől ellépve, a korzó cukrászdája felé la
zán elindulva is látni lehetett, hogy ott, az utca másik végén moziba 
készülnek az emberek. Az utca közepére érve már lehetett silabi- 
zálni a betűket, a címét a filmnek, a hatalmas oszlopok közé erősí
tett pannón hetente változtak a betűk, a filmek címei, „te, mit ját
szanak ma, el tudod olvasni innen?”, kérdezgették egymást a fiata
lok, míg lépteik alatt olvadni kezdett a keramitkocka, nem a nyár 
hevétől, de vágyaiktól és terveiktől, amelyek a sötétben előretörő 
fénycsíkban, a hatalmas, fehér vásznon megvalósulást nyertek. Mit 
játszanak ma, mindig így, ekként tették fel a kérdést, pedig a filme
ket csak hetente cserélték. Hozzátartozott ez a szertartáshoz. A 
kérdés. És aztán a cím kibetűzése. Az elkerített, évek óta gazosodó 
telek szerelmes szívekkel megtűzdelt deszkakerítése mellett állva, 
a korzó közepe táján megtorpanva, „te, ez jó film lehet, mi?”, s újra



nekilendülve a járdának, büszkén feszítve, hogy jártasak a mozi, a 
filmek, az élet világában. Óh, de ez a mostani, ez egészen más volt. 
Ez a város filmje volt. Ezt a várost választották ki, hogy a Mester 
meglássa Margaritát. Talán éppen a Rudicsban. Gimnazisták liheg
tek izgatottan a mozipénztár előtt. „Pokol az ilyen hely az élőnek”, 
mondogatják, hisz ott lapul a hónuk alatt a könyv. Azért titkon 
mégis inkább csókolóznának. Aki már megvette a mozijegyet, ha
nyagul indul lefelé a lépcsőn, szotyolát töricskél a fogai között, a 
széles nadrágszárakat célozva a fekete héjjal, mint kettévált, fekete 
tátogatók, oroszlánszájak, úgy hullottak a maghéjak a selymes lép
csőre, élettelenül, de napfénybe zuhanva, nem úgy, mint társaik a 
sötétbe borult széksorok között, amelyek viszont heggyé váltak, 
szotyolaheggyé, elérték az erkélyt is, ne ülj az első sorba, mert sem
mit sem fogsz látni, ne menj föl egyedül, mert a sötét lépcsők egyi
kén, amely az erkélyre vezet, belecsíphetnek a fenekedbe, ezt sutyo
rogták a lefelé tartó lányok, izgatottan nézegetve a sárga mozije
gyet, ötödik sor, az jó, nagyon jó, mintha egyenesen felénk, belénk 
jönne a villamos, olyan lesz, meglátod, és a fák fölé emelkedhetünk, 
lenézhetünk a Rudicsra, szoknyánk alá fut majd a villamos, búgnak 
a gerlicék a fejünkben. Lassan elfogyott a kígyózó sor, kiürült az 
előcsarnok, abbahagyta lengését az ajtó, kezdődött az élet, az igazi, 
a kalandos, a filmes, amelyet a vége fölirat után is tovább lehet élni, 
fűzni tovább, egyre csak ábrándozni, míg némán igyekezve kifelé a 
széksorokból, a hátsó kijáraton lefelé lépegetve a korcsolyapályá
hoz vivő lépcsősoron el nem homályosul a tekintet, össze nem bor- 
zonganak a meztelen vállak: hűvös az este, a vasútállomás előtt 
szemérmetlen zöldjében buján elterülő park felől friss szél kereke
dik, és futni kell a villamosra.

Sokáig vetítették a Főmoziban a filmet, de mire az első hópely- 
hek rátapadtak a villamos ablakára, az élet visszatért a régi kerék
vágásba, kevesebb lett a fejekben a teljesületlen vágy izzó-izzasztó 
kínja a Rudicson végigsietve, a gimnázium ajtaját benyomva. Ilyen
kor az indulatok áttevődtek a korcsolyapályára. Körbekeringve, a 
Főmozi vörös téglás hátsó részéhez hozzátapadó korcsolyapályás 
teázóban ügyetlenül tipegve a nedves fekete gumiszőnyegen, neki
ütődve a szálkásodó palánknak, mindenki boldog volt. Szólt a zene, 
és a szempillákon ott táncoltak a hópelyhek, a reflektorfény úgy 
vakított, mint a hirtelen megfehéredő vászon, amikor elfogynak a 
filmkockák a vetítőgépben, maga volt a lehetőség az a szédült két



órás keringés, a lehetőség az elszabadulásra. S míg a vállon átvetett 
korcsolyák nem csöpögtek a villamos padlójára, a lányok és fiúk 
gyönyörű szép színészei voltak az egyszer filmre vett városnak. 
Rosszul jártak azok, akik ilyenkor a mozit választották, mert a kor
csolyapályáról behallatszódott a zene, és hideg is volt a hatalmas 
teremben, szinte kattogott a vetítőgép. Nem puhították szotyolahe- 
gyek a lépteket. De odakint, a mozi kijárata alatti lépcsősor mellett, 
ahol a korcsolyapálya bejárata van, cukros almát lehetett venni, 
fénylő, piros mázzal körbefuttatott, zöld téli almát, egy fonott ko
sárból bújtak elő, mint apró újévi lampionok, az almák, vélt meleg
séggel enyhítették a tél hidegét az arcokon.

Kápráztató telek és nyarak követték egymást a városban. Ezt nyu
godt lélekkel állítja minden lakója, akinek lelkét színes álmok vit- 
rázsolták a Főmoziból és hideg, pókhálósra fagyott csókok a kor
csolyapályáról. Ahogyan a zöld lombsátor alatt, a Rudics-beli cuk
rászdában olvadt a pisztáciafagylalt, csöpögött a szürke járdára a 
hamvassárga vanília, úgy potyogott télen a fehér hóba a galagonya, 
az ostorfa termése, hogy széttaposódjon, belemaszatolódjon a fehér 
hóba, amely vaníliafagylaltcsöppeknek a takarója a Rudicsban, a 
kalaposbolttól nem messze, a rogyadozó erkéllyel szemközti olda
lon. Semmi sem változott a mézeskalácsszerű épületek közt közle
kedő villamos városában, amelyhez hozzátapad a közeli fürdőhely 
tavának mocsara, a kistó, ahogyan a temető környékiek hívják a 
mocsarat, amellett megy el a vonat, két sín, a világba, délnek és 
északnak, de erről a városbeliek nem tudnak, ott körbe jár a vil
lamos.

A halál lassan lopta be magát. Mintha nem is az emberekért jött 
volna. Mintha csak enyészet lenne, tárgyakat faló. Először a villa
most száműzte. Bordó teste nem kanyargóit be a Rudicsba többet, 
szerelmes gimnazisták nem futhattak két megálló közt felhúzott 
orrú kedvesük után, a gerlicék kövérek lettek és lusták, mert nem 
röppentek fel a fákról, jön a villamos. Aztán a gimnázium szűnt meg 
létezni, mint az osztálykülönbség hirdetője. Istenem, ha tudnák, 
hogy az épület sárga színe egy letűnt kor, birodalom, világ középü
leteinek a színe, összezúznák, porrá taposnák tégláit. S nem maradt 
meg a Főmozi sem, hatalmas oszlopai között silabizálható filmcí
mek helyett vastraverzek éktelenkednek, alatta némán kopnak ma
gányukban a lépcsők. Régen volt sorok kígyózó emlékét őrzik a 
lengőajtók, az erkélyre vezető lépcsősor sötétjében halk sikolyok



bújnak meg, üres terembe szűrődik be a korcsolyapályát betöltő, 
hangos harmonikaszó. A Főmozi vörös téglás hátsó részén egy el
dugott csigalépcső, amely egy kiszuperált szolgálati lakásba vezet, a 
mozi belsejébe. A szinte levegőben lógó lépcsősorról egy szobába 
lépünk, amely a vászon mögé ékelődik. Régóta nem lakta senki. 
Amikor a fővárosból megérkezett a parancs, hogy a Főmoziból csi
náljanak színházat, a munkát nem lehetett elkezdeni, mert a szol
gálati lakás ajtaját feltörte, beköltözött valaki, aki egy régen volt 
ország területéről jött új hont foglalni. A Főmozi megszűnt a város 
álomgyárának lenni, mint ahogy a város is megszűnt önmaga lenni. 
A gerlicék riadtan menekülnek a mindent betöltő harmonikaszó 
elől, a Rudicsban homályos a cukrászda ablaka, a kalapos kokárdás 
sapkákat árul.

S azt mondják, ennél még sokkal szomorúbb is lesz. Megalázta
tásukban megrepednek a mézeskalács-épületek falai. S ki tudhatja.



A CUKRÁSZDA

A sarok mögött elhelyezkedő épületeknek sajátságos hangulatuk 
volt. Már az utcában, de nem kitéve a többi épület terhének. Még 
rövidek az árnyékok, nem fáradnak el az utcába betérők. Az isme
retlenek, idegenek várakozással teli pillantással mérik végig az 
előttük álló házsort, méricskélik a távolságokat, majd szemügyre 
veszik a legközelebbi épületet, a sarok mögött közvetlenül elhelyez
kedőt. Talán ez az oka annak, hogy legtöbb városban a sarok mögött 
található a leghíresebb vagy leghírhedtebb kocsma, kávéház, talál
kozóhely. „Holnap ötkor a Dubravka előtt.” Szerelmek születtek és 
haltak meg ebben az egy mondatban, rózsák fonnyadoztak a Dub- 
ravkának nevezett cukrászda ajtaja előtt. Izzadt tenyérben szoron
gatott rózsák, amelyeket nem lehet átadni, mert nincs kinek, a Vá
rosháza órájának tonnás mutatója rávetíti árnyékát az ablaküvegre. 
Egy éjszaka remegve zúzódnak majd porrá az üvegek, csörömpölé
sükre lehajtják fejüket az emberek. „Tíz után voltam a Dubravká- 
ban.” Férfiak düllesztik a mellüket, kimondva ezt, tegnap még csak 
pattanásos fagylaltfalók, akik a hatalmas üvegben pirosán áramló 
szörp mögül lesték a pillanatot, amikor odaléphetnek Gizihez, a 
negyvenes évei derekán járó pincérnőhöz, akit csak anyának hívnak 
maguk között, hiszen ha kedve tartja, életet ad nekik tíz után a 
cukrászda belsejében megbújó parányi raktárban, újraszüli őket, lá
gyan vezetve be ijedt férfiasságukat ölébe, vanília- és rumosmignon- 
illatú térdei közé, apró ragacsos foltokat hagyva maga után a pad
lón. „Voltam a városban”, mondják apró gyerekek, „fagyit kaptam 
és süteményt, a városban”, hangsúlyozzák, ízlelgetve a szót: város. 
Egy gyönyörű terem a város, sok asztal van benne székekkel körben, 
a falon festmény, hatalmas pipacsok, pirosak és lángolóak, színük 
szétfolyik a falon, pirosak ott az árnyékok is, a mennyezeten meg 
propellerek forognak körbe, de olyanok ám, amelyek alatt nincs ott 
a helikopter, csak forognak ott magukban, hatalmas szárnyaik fel
kapják a fehér asztalterítők sarkait, s egy pult van az ajtó mellett, 
hossza a terem hosszáé, kalácsok vannak a pult hasában, édes süte
mények, habtekercsek, rigójancsik meg málnás habcsókok, a pult



tetején meg száz pohár víz, csilingelnek a poharak, ha nyílik az ajtó, 
megrezzen a sok apró vízfelület, nem kell érte fizetni, csak a süte
ményekért, a víz a gyönyörű fényesre csiszolt poharakban ingyen 
van, rövidnadrágban és térdzokniban visznek engem oda be, a vá
rosba.

Amikor a homokon épülni kezdett a város, de nem homokból, 
ahogyan azt büszkén emlegetik vagy kétszáz éve az örökös dicsek- 
vők, a városatyák úgy gondolták, hogy a Takarékpénztár mögött, 
rögtön a sarok után valami kedves és nyugodt cukrászdát kellene 
építeni, nem messze a Kaszinótól, nem közel a vendéglőkhöz, köz
vetlenül a központban, ahol a családok kényeztethetik csemetéiket 
a nemzet épülésére. Üvegezett külső fala hívogatóan mutogatja a 
finomságokat, a nehéz bársonyfüggönyök sejtelmesen rejtegetik a 
remegő habcsodákat. Ajtajában megcsodálhatják magukat a kis
asszonyok, bekukucskálhatnak rajta a gyerekek, hogy szüleik kezé
be csimpaszkodva be is térjenek. Eljönnek majd egy feketére a vá
rosatyák, délutáni találkozóra a vénkisasszonyok. Macskáik föl-alá 
sétálnak majd a kirakatban, csillogó szőrük a bársonyfüggönyt érin
ti. A falakon óriási pipacsokat ábrázoló festmény lesz, törékeny, 
zöld, hernyóbolyhosságú száraik alig is tudják majd tartani a tűzszí- 
nű virágfejeket. Igen, igen, a sarok mögötti telek erre a legalkalma
sabb, a főutca tövében, a Városháza óvó árnyékában, harangzúgás
tól terhes szögletében a térnek. Csak nem kellene, hogy bordó szí
nűek legyenek a függönyök, hogy szétfolyjon a falon a pipacsok 
vadító pirossága, inkább legyen zöld és rózsaszín a cukrászda, mint 
a lakodalmas tortákon a dísz, máz és csábító édesség, az való ide, 
nem a táncosnők alsószoknyája csipkedíszének a színe, baj lesz eb
ből, margarétát és kamillát képzelünk a falra, sárgán omló függö
nyöket, puhákat és mosolygósakat, mint a kanálról a teába csorgó 
méz. Tisztességes hely legyen a cukrászda, de ne fakó, kinek ártanak 
a pipacsok, tanyáink királynői, kenyerünket befonó kedves kacagás, 
vidámságot hirdető virágarca a tájnak, a függönyök meg bordók 
lesznek, és súlyosak, mint az éj, hogy hirdessék: nem akármilyen 
városnak a cukrászdája ez, komolyan veszik itt a pompát, méltón 
fogadják a vendéget. Eh, mi köze ehhez táncosnők szoknyájának, 
nem perdülnek a függönyök, csak lógnak méltósággal, ahogy illik. 
Egyetértés csak a hely kérdésében volt, a sarok mögött az első épü
let legyen a cukrászda, ahova repesve térnek be az emberek, a város 
lakói, és az idegenek is, akiket még nem fárasztott ki az utca, de



már látják a legfőbb épületeket, megnézésük előtt azonban bemen
nek egy feketére, süteményre a cukrászdába. A kinézés, az enteriőr 
nagy vitákat kavart. Győzött a pipacsokat, a bordó bársonyfüggö
nyöket követelők tábora. Fejcsóválva és rossz előérzettel nyugodtak 
bele ebbe a többiek. Egy cukrászda, első a városban, mégsem jó ez 
így, lángoló belseje fölemészti majd nemcsak önmagát, de az utcát, 
a várost is, az embereket.

Sokáig csak lágy szavak röpködtek a cukrászdában, lakkcipők és 
sétapálcák adtak randevút egymásnak, bólogató pipacsok sátra 
alatt. Aztán egy őszirózsákra illatozó őszön a nyugtalanul vágtázó 
alföldi szélben egy csoport ideges fiatalember tört magának utat az 
asztalok között. Nevetve emelték sapkájukat a pipacsok felé, a mi 
színünk mondták, nevető arcuk a bordó bársonyfüggönybe törölték, 
vége a kiváltságoknak, kiáltották, és fehér csúcsos süteményt osz
togattak az ott bámészkodó gyerekeknek. Aztán egyikük az asztalra 
pattant, cipője alatt gyűrődött az asztalterítő, és szónokolt, hittel, 
meggyőződéssel, optimista hevülettel. Évekkel később is emleget
ték még a cukrászdaasztalon szoborrá merevült alakot, akinek arcát 
a fal virágai festették színesre. Munkások fonják koszorúba hajlé
kony testüket.

Húsz éven át függönyök nélkül várta falánk látogatóit a cukrász
da. Fákat ültettek végig az utcában, zsenge ostorfákat, azok levelei 
tapadtak ősszel az ablakaira a bámész gyerekszemek mellett. Egy 
barna szempár, két lehullt és a szélben megforgatott levél, odabent 
meg a lángoló virágok és jólesőn nyalakodó szájak. Megérkezett a 
városba egy filmes is, „földrajzi szempontból úgy helyezkedik el ez 
a város, hogy mindenhová eljutok vándormozimmal, le a Dunáig és 
föl Triesztig, hát veszek itt egy házat, érdeklődőek az emberek, tö
megesen jönnek be az előadásaimra”, írta édesanyjának, aztán 
negyven éven keresztül forgatott a város utcáin, Pathe-jába belemo
solyogtak tisztek, rendőrök és asszonyok, filmszalagjának valame
lyik kockájában megbújt a cukrászda is, amelyet idővel Bauer úr 
vett meg, hogy elsőként a városban ventilátort szereljen a mennye
zetre, így vigyázva meg süteményeit az olvasztó melegtől, így csem
pészve be egy darabkát a nagyvilágból a tespedő városba. Az első 
ijedelem után, ami részben a tulajdonos személye miatt, részben a 
mennyezeten pörgő csoda miatt kerítette a hatalmába az embere
ket, minden a megszokott mederben folyt tovább. Amikor egy fel
hős éjszakán betörték a cukrászda ablakait, az emberek mélyen le



hajtották a fejüket, nem akarták, hogy pipacsselyem lelkűkben 
üvegszilánkok okozzanak sebeket. Mivel a tulajdonos három hét 
után sem csináltatta meg az üvegeket, három pörge kalapos úr vette 
birtokába a cukrászdát, de örömük és sürgés-forgásuk nem tartott 
sokáig. A falra, a pipacsfestmény mellé egy szigorú tekintetű katona 
arcképe került, sasorrában hinni kellett, nevét lélegzet-visszatartva 
kellett kiejteni két rolád elfogyasztása között. Mivel a süteménye
ket már nem akárki, hanem maga az állam szállította, senki sem 
mert háromnál kevesebbet enni, bár az ízek mind egyformák voltak, 
a krémek gumiszerűen nyúltak a szájban, még a sok nyál sem tudta 
föloldani és élvezetessé tenni a kalácsokat, de enni kellett, hiszen 
olyan szigorúan tekintett le a közönségre a pipacsok mellett függő 
katona. Akkoriban lett a cukrászda neve Dubravka. Noha a város 
lakóinak több mint a fele nem tudta, ez egy női név volt. Lehetett 
volna Dubravko is a neve, de a névadó úgy gondolhatta, hogy az 
édesség a nőkhöz közelebb áll. Az ablakokban időről időre transz
parensek jelentek meg, tavasszal, nyár elején és télelőn, ilyenkor a 
párosával menetelő gyerekek lelkes éneklése töltötte be az utcát, 
hangjuktól megremegtek az ablaktáblák. A jövő reménysége, 
mondták valakik, akik a cukrászdában konyakoztak, és a földre ha
muztak, pedig minden asztalon ott álltak a pléh hamutartók, rózsa
szín, zöld és világoskék színűek, nevetségesen terpeszkedtek az asz
tal közepén, hogy időnként köpőcsészének használják őket.

Kissé megfakult már a sarok mögötti épület, itt-ott lehullt a va
kolat is a falról, főleg mert a fiatalemberek odatámasztották a lá
bukat, míg a lányokat lesték a sarkon túl. Fénylett a hajuk, később 
meg illetlenül hosszúra nőtt, és nem értették, ott, a cukrászda előtt 
álldogálva, hogy a város egyetemistái miért emlegetnek holmi fém
munkásokat, meg ki lehet az a Ján Palach, akiről azt mondják, pi
pacsok borították be a testét. A cukrászdában a pipacsok a falon 
lógó festményt díszítették, és a fiatalok ezen nem is akartak változ
tatni. A Dubravka a város kedvence. Szerelmek kezdete és vége. 
Férfivá érlelő süteményei az apró raktárhelyiségben öltenek anyagi 
formát. A gyerekek úgy tudják, Dubravka a város neve. Székein 
billegve és a szörpöt kortyolgatva múlik el az élet.

Sokan azt remélték, hogy idővel az ablaküvegek elé is székek és 
asztalok kerülnek majd, tavasszal odaköltözik a cukrászda az utcá
ra. Gizi majd kerülgeti a sétálókat, úgy veszi fel a rendelést. Az 
autósok hátramenetbe kapcsolnak, és közben bekapnak egy kó



kuszgolyót. A városháza megmondja a pontos időt, a pipacsok meg 
a virágágyásban fognak virítani. Megszokták ezeket a virágokat, 
nem akartak lemondani róluk. így képzelték a jövőt. Voltak, akik 
zenészekről is álmodoztak, azoknak az idősebbek elmagyarázták, 
hogy a cukrászda úri szórakozóhely. Ezért a kijelentésért néhány 
öreget felelősségre vontak. A presszókávét eleinte íztelennek tar
tották, de megszokták, mint a gumiszerű kalácsokat. Jól megfért a 
városban a cukrászda, így senki nem értette, hogy miért kellett egy 
éjszaka alatt leszerelni, kipakolni, a falakat átmeszelni, a kalácshasú 
pult helyére polcokat rakni, és csemegeboltot nyitni. Amikor min
den valamire való ember tudja, hogy a sarok mögött helyezkednek 
el a leghíresebb vagy leghírhedtebb kocsmák, kávéházak, találkozó- 
helyek. Ilyen nélkül a városnak nincs lelke. A csúfos átalakulás min
den évfordulójára, mert nyáron történt, Péter-Pálkor, egy szál pi
pacsot hoznak. Ott hevernek az utca kövén az összekarmolt testű 
virágok, és nem tudják, hogy ők okozták mindezt. Talán ha kamil
lát, margarétát festenek a falakra, csendesebben, diszkrétebben tör
ténik minden, megmarad a cukrászda, finom helynek, ahol nem illik 
kiabálni, de boldog gyerekként lehet felnőni.



EGY ÉPÜLET TÖRTÉNETE

Komor Jakabról mindenki tudta, aki sohasem is látta, még az is 
bizton állította, hogy igen jóképű férfi. Jó kiállású, mondták az 
anyák, bólogattak hozzá, s titkon a lányukra pillantottak, mert Kö- 
morné asszonynak lenni nemcsak a női szívnek, a családi költség- 
vetésnek lett volna jótétemény, de a halhatatlanságot is jelentette 
volna, a név fönnmaradását a poros utcákban, mert Komor házter
vező volt, épületek születtek meg a fejében, agyának szegleteiben 
stukkók, gipszöntvények, vakablakok, boltívek rejtőztek, óriási fe
hér keze úgy formálta a maketteket, mint cukrász keze a mézeska
lácsot, és az ő feleségének lenni azt is jelentette a lomha, poros 
fejekben, hogy házak, épületek, közintézmények anyjának lenni. 
Vagy még ennél is többet. Múzsának lenni, téglából, habarcsból, 
cserépből gyúrt örökkévalóságok múzsájaként bólogatni a délutáni 
tea közben, a Takarékpénztár első emeleti erkélyének úgy született 
meg az ötlete, hogy a férjem (kecses csuklómozdulat, enyhén oldal
ra billentett fejecske) egy este rám nézett, s arcélem formáját látva, 
elragadtatott kiáltást hallatott, majd azt mondta, sohasem lehet 
elég hálás az Istennek, hogy az neki adott engem, mert olyan er
kélyt, mint amilyennek az ötlete most született meg a fejében, soha 
nem tudott volna tervezni, ha nem látja az esti lámpafényben az 
orrom lágy, de ugyanakkor merész vonalát a falra árnyékként kive
tülni. (Diszkrét köhögés, ugyanis a képzeletbeli háziasszony kar
valy- vagy pisze vagy tömpe vagy hegyes vagy krumpliorrú volt, hi
szen másmilyen orrpéldányú s ezzel együtt lelki fölépítésű nők nem 
voltak a városban.) Ilyen beszélgetésekről ábrándoztak az anyák, ha 
egy-egy pillanatra a lányukon felejtették a szemüket, ilyen anyaság
ról, múzsapozícióról képzelődtek a lányok, amikor este ágyba vitték 
a fent definiált orrok egyikét. Szerencsére Komor Jakab mit sem 
tudott ezekről a vágyakról, a vele kapcsolatos házassági tervekről, 
a csüggeteg, de feltörni vágyásukban törékeny lelkek apró vulkán
jairól, amelyek abban a pillanatban készültek kitörni, amikor ő be
jelenti nősülési szándékát, megkéri valamelyik (de hát annak a torz 
alakúnak, púposnak, görbe fogsorúnak, csámpásnak, tohonyának,





vihogó libának?!) lánynak a kezét. Komor Jakabnak az volt a leg
fontosabb, hogy az általa tervezett zsinagóga elnyerje a pályázat 
fődíját, hogy az ő elképzelései szerint felépített kupola alá járjanak 
a szegedi zsidók imádkozni, imasáljuk rojtjainak ütemes mozgására 
mormolt imáiknak szavai az általa tervezett boltívekbe ütközve jus
sanak el Istenükhöz, hogy az ő agyában kivágott ablakok fényében 
fürödjenek az átszellemült, elmélyült arcok, hogy az ő neve legyen 
áldás, öröm és dicsőség, ha imaházukba indulnak. Lelkiismeretes és 
mély érzésű tervező lévén, Komor Jakab nemcsak az épület rendel
tetésének szeretett volna eleget tenni, de díszíteni, csinosítani, sze
retni és megszerettetni kívánta az utcákat, a tereket, enteriőrré ten
ni a makacsul hideg, huzatos hálózatot, amit városnak neveztek. 
Ahogy befelé lépkedett az Erdő utcában a városközpont felé, tenye
rében az ostorfa leveleit morzsolgatva, és a kies szabadkai tereket, 
a beépíthető, átvarázsolható, emberméretűvé és mégis magasztossá 
tehető ürességet szemlélve egyre csak arra gondolt, hogy megnyerje 
a pályázatot. A beküldött tervrajzot tökéletesnek érezte. A két be
járat fölé magasodó falakat átívelések fűzik majd össze, folyó felett 
átívelő vasúti hidak mintájára, a téglákon, akár a síneken a vonatok, 
rohannak, szállnak, repülnek felfelé az imádságok, és a kupola min
denünnen látszani fog, gömbölyű formája a térmérés, a geometria 
tökélyét, ezzel a tér végtelenségét, a végtelenség egyetlen erőben, a 
Mindenhatóban való összpontosulását hirdeti majd, sárgás színé
ben visszatükröződik az élet gazdagsága, megvásárolhatatlansága.

Azután, hogy a zsinagóga mégsem épült fel Szegeden, Komor 
Jakab sokat gondolkodott azon, hogy igazából talán nem is oda 
szánta. Amikor Szabadkán elkészült, és falai Komor szívdobbaná
sainak ütemét, az arányosságot, a szeretetet hirdették, a tervező 
megértette, hogy nem is történhetett volna másként, hiszen míg a 
fejében hordozta a tervet, naponta többször is azon üres telek mel
lett sétált el, amelyre a szabadkaiak szánták zsinagógájukat. Egysze
rű és érthető hát, hogy a papírra vetett vonalakban ennek a város
nak a hangulatát, magányát rajzolta meg, Szabadkának kívánta adni 
lelke kőépítményeinek legértékesebbjét, és ezáltal önmagát is. Nem 
töprengett túlságosan sokat az okon, nem kereste folyton a magya
rázatot arra, hogy a nagyvilág helyett miért ezt a kisvárost népesí
tette be téglaépítményeivel Amikor mégis feltette magának a kér
dést, akkor mindig egy hajnali, hazafelé tartó sétája jutott eszébe, 
a sokat akaró, de szürke, átlagos polgárainak főj tóga tásába és né



hány merész ember, kiváló elme reménytelen küzdelmébe belefá
radt városban csak az ostorfák susogtak, fogták föl az enyhe szelet, 
és az Erdő utcán hátratekintő tervezőt a menekülés olyan erős vá
gya fogta el, hogy hirtelen irányt változtatva a vasútállomás felé 
indult, hogy azonnal megnézze, mikor indul a világba az első vonat, 
hogy késlekedés nélkül megváltsa a jegyet, amely elmenekíti. Ahogy 
lépkedett, s közben ösztönösen az utcákat kémlelte, a Görbe utcá
nál megállásra kényszerült. A hajnalban a Barátok templomának 
két tornya között ott égett a pirosodó égben a városháza tornya, a 
kilátást takaró fán pedig egy óriási bagoly gubbasztott, szomorúan, 
vaksin, mint akit a tudás gyönyörétől, a szépség hatalmától, az össz
hang adta nyugalom és bensőség varázsától fosztottak meg. De a 
baglyot, tudta ő nagyon jól, semmitől sem fosztották meg, a bagoly 
egyszerűen csak ilyen. De a háttérben a három torony és a háta 
mögött hagyott üres telkek azt jelentették, azt akarta, hogy jelent
sék, hogy Szabadkának nem kell olyannak lennie, mint a fán gub
basztó bagoly, minden lehet belőle, ha ő úgy akarja. Királya, terem
tője lehet egy városnak. Hogy miért? Hogy mire jó az? Talán sem
mire, talán arra, hogy szellemiséget, gondolkodásmódot, életvitelt 
adjon az embereknek, talán csak arra, hogy rabul ejtse az ott élőket 
és az ott megfordulókat, talán arra, hogy az időn átívelő hídként 
megsejtesse a szépséget. Vagy az örökkévalóságot. Ezek amolyan 
hajnali, ködös gondolatok voltak, és abban sem lehetünk bizonyo
sak, hogy megfogalmazódtak, de tény, hogy nem sokkal ezen hajnal 
után Komor Jakab megnősült (az apósának tervezett sarokház ek
lektikus tobzódása ma is cáfolja a szerelem nélküli házasságról ke
ringő pletykákat), és kitörtek az anyák és lányaik lelkében fortyogó 
lávák, megsemmisültek az épületek anyja és múzsája-féle ábrándo
zások.

Kötelességtudatból annyit még el kell mondani, hogy Komor Ja
kab feleségének szép volt az orra.



SZABADKAI SZALAG

Ervin lelassított, mert túl korainak tartotta az időt ahhoz, hogy 
megjelenjen a piacon, a tejszagú asszonyok, a gombaszedéstől kipi
rult arcú lányok között, a mogorva kosárfonó és a papucsos közé 
ékelt pultja előtt, hátában Annának, a halárusnak tekintetével. 
Olyan volt az a két szem, mintha nem is öt lépéssel állna mögötte, 
de a Teréz-templom előtt, s onnan bámulná mereven Ervint, sze
mében meg ott mélyülne az a néhány utca emberekkel, triciklikkel, 
motorosokkal, beszélgető gimnazistákkal. Ott áll két szemében az 
élet. Moccanatlanul. Ervint eleinte vonzotta ez az élettelen mély
ség. Megfelelt kisze-kusza lelkének, bensőjében forrongó változtat
ni akarásának. Leállította, óvta, szeméből nyíló öle csendet vará
zsolt köré. S szépek voltak így a kedd-csütörtök-szombat reggelek, 
a piacnapok, elviselhetőnek tűnt a közéjük ékelt többi nap. Amikor 
Ervin odaért a piac bejáratának is nevezhető körforgalomhoz, nem 
háborgott többet a gyomra, amint odapillantott a gimnázium épü
letére. Hálás volt ezért Annának. „Talán az életemet mentette meg 
ez a nő”, gondolta, akarta gondolni, amikor kezdte észrevenni, hogy 
egyre nehezebben tudja elviselni a nő halszagát. „Te, te tudod, hogy 
a nőknek odalent halszagú?”, kérdezgették egymást még nem is 
olyan régen nagyszünetben, a gimnázium udvarában, s ő akkor még 
a nőt (mint olyant) sem tudta feltérképezni maga előtt, nemhogy az 
ízről, illatról lettek volna benyomásai, s aztán nem telt bele egy 
hónap, s Ervin szinte abból élt, hogy magába, mélyen magába szívta 
azt az illatot. Jókedvében úgy hitte, barátai mindenüket feláldoznák 
egy szippantásért, rosszkedvében meg úgy érezte, hogy túl nagy ár 
az „élet érzéki oldalának a megismeréséért” az, hogy ott kellett 
hagynia a gimnáziumot. Amikor már végképp nem volt ereje orrát 
a nő halszagára kényszeríteni, akkor leült a piachoz legközelebb eső 
kocsma legeldugottabb sarkába, megivott vagy egy liter homoki 
bort, s elhatározta, hogy többet nem néz Annára. További öt nap
jába, tucatnyi literes üvegbe és még több rókázásába került, hogy 
kimondja: pedig a gimnáziumból való kiiratkozás nem volt feltétele 
Anna birtoklásának. S pillanatnyilag itt tartott. Ezért szerette volna



húzni az időt a piacra érkezésig, ezért félt belenézni a hűvös halsze
mekbe, amelyekben ott toporgott egy helyben az élet. Ervinre várt 
talán, hogy magába húzza, lerántsa, el ne engedje sohasem, odakö
tözze pultjához a kosaras és a papucsos közé -  jól szem előtt -, a 
halasbódé elé, hogy idővel egyesítsék a pultot és bódét, s kiírják 
nagy betűkkel: halat és fűszert vegyenek,

Ervin odaért a körforgalomhoz. Tenyerébe mélyen belevágott a 
fűszertasakokkal megpakolt két táska, térdét verte szüntelenül, szí
ve a fülében dobogott, „a véráram, a véráram”, suttogta, a talpa és 
a feje búbja bizsergett, pedig nyárelő volt, május vége, s a kora 
reggel vidáman hintázott a zsinagóga hatágú csillagán, fennen hir
detve, hogy apró életek mit sem számítanak sem kínjukban, sem 
halálukban, sem csatáikban. S hogy minden élet aprónak számít, azt 
Ervin tudta még a gimnáziumból, benne maradt kövületként né
hány óra lenyomata, amelyen arról volt szó, hogyan haltak meg 
igazán kiváló koponyák, mint Niels Ábel tüdőbajban, G. F. Ludwig 
Kantor nyomorban, Evariste Galois párbajban egy kurváért, vagy 
azért sem, inkább politikai csatározás áldozataként. S egyiküket 
sem ismerték el életében. De Ervin nem tudott fensőbbséggel nézni 
sem a szemtelenül vidám reggelre, sem a tanulságos életpályákra, 
mert május vége volt, kinek csak piacnap, de a végzős gimnazisták
nak ballagásuk napja. Tárva-nyitva állt a sárga épület ajtaja, a két 
ajtószárny körbefonva májusi rózsákkal, pillangószárnyú margaré
tákkal, bársony érintésű bordó pünkösdi rózsákkal, büszke tartású 
törökszegfűkkel s lányokkal, illatuk körbekeringte a körforgalmat, 
lányokkal ünneplőben, tanárnők lesznek és orvosok, mérnökök és 
állatorvosok, mert „ebben az új világban a nők egyenrangú partne
rei a férfiaknak, senki nem kényszerítheti őket a fakanál mellé, sem 
három hónapnál hosszabb ideig tartó szülési szabadságra”. Bár fér
fias tartású, enyhén bajuszos tanárnőjük ilyen és ehhez hasonló szó
noklatai nem hatották meg Ervint, sem a többi gimnazistát, ellenér
zésének senki nem adott hangot, mert erről a tanárnőről az a hír 
járta, hogy amikor bejöttek a partizánok vagy az oroszok, ezt nem 
tudni pontosan, levágta három magyar kocsmáros nemi szervét, bár 
előzőleg -  it fama per urbes -  mindháromhoz gyengéd szálak fűzték, 
azonban az új hatalom jó munkahellyel, új szerelemmel jár, s mind
kettőért bizonyítani kell. A történelmi idők indokolttá teszik a nor
mális időkben viszonylag kemény cselekedetnek tűnő pénisztelení- 
tést. Ervint most nem is annyira az aggasztotta, hogy ezek a lányok,



illatuk anyjuk még 39 óta temetésre, esküvőre és (adná Isten, hogy 
megérjük) ballagásra őrzött eau Cologne-ának a kisvárosi avíttság 
minden környezetben könnyen azonosítható felhője, ebben az új 
világban ugyan nem létező rang-kaszt különbség miatt soha többet 
nem fognak szóba állni vele, legfeljebb ha mint -nő vagy -né, attól 
függően, hogy mennyire fogta fel komolyan egyetemi tanulmányait, 
megveszi tőle a hétvégi összejövetel szósz- és húsféléjéhez a nélkü
lözhetetlen borsikafüvet vagy mást, az sem aggasztotta túlságosan, 
hogy a lányok körül ott botladoztak „új világunk reményteljes épí
tői”, nálánál ha nem is butább, de okosabbnak egyáltalán nem 
mondható osztálytársai, akik bármelyik pillanatban megláthatják 
őt, a körforgalom közepén tébláboló volt gimistát, jelenlegi piaci 
árust, ami félelemmel vegyes ellenérzést váltott ki belőle, az volt, 
hogy még most is, három hónappal azután, hogy becsukta maga 
mögött az iskola ajtaját, akkor február vége volt, és egy bolondos 
szélroham kavargó hópelyhekkel döngette a kétszárnyas bejáratot, 
maró vágyat érzett mindazon titok és lehetőség után, amit azoktól 
a tanároktók kaphatott, akik beléptek a tanterembe, de nem az új 
világ kezdetekor, hanem jóval előbb, így valós tudásanyagot közve
títettek, nem szóvirágokat, amilyeneket Ervin otthon is kaphatott 
bolondos apjától. Mert tudta Ervin nagyon jól, hogy ha nincs a 
„fölszabadulás”, akkor ő nem lehetett volna gimista, csak a kisra- 
danováci „kétszeres földmaximum” (ahogyan ezt apja átkozódva, a 
náluk időről időre megjelenő bőrkabátos -  térd alatt végződő ka
bát! -  férfiak számon kérőn emlegették) gazdája, ahhoz viszont mi
nek az iskola, „ott csak tömik a fejed, fiam, az élet, a főd a mi 
tanítónk”, ahogy Ignác apó mondta birkái közt heverészve, ugyan
akkor ha nem veszik el a földeket (még sokkal több bőrkabátot 
szerettek volna maguknak?), akkor neki az apja nem mondja, hogy 
kezdj tanulni, legyél valami jó szakember, legyél állatorvos, mutasd 
meg nekik, hogy ha így, ha úgy, de visszaszerezzük, ami bennünket 
illet, egy Zémánnyal nem lehet elbánni, de ugyanakkor az apja nem 
kezd el inni, s ha nem kezd el inni, akkor nem jön az a dög, az a 
szőke Ica, akire apja ráíratta a házukat, „minek maradjon ez meg 
nektek -  mondta -, csak bajt hoz rátok, mint a földek, mint a többi 
négy ház, mint az erdőrész, a homokfutó piros és fekete bőrülésével, 
legyen inkább Icáé, neki úgysincs semmije, hát nem arra tanít ez a 
rendszer, hogy oszd meg, amid van, az istenüket. . . ” S ha nem íratja 
másra a házukat, Ignác apó sem hal meg a mezőn, s rondítanak köré



a birkák, s neki sem kell ott hagyni a gimnázium titokzatosan hall
gató falait, nem kell elmennie piacozni, hogy pénzt szerezzen, s 
visszavegye a házat anyjának meg két testvérének. Ez aggasztotta 
Ervint, ez a megoldhatatlan probléma, az ellentét, amely föltételezi 
egymást, s gáncsolja őt, de lehetőséget is ad, adott, ha másra nem, 
hát arra, hogy három és fél évig a gimnáziumba járjon, s szívja ma
gába az adatok, tények, továbbgondolható leckék tömegét. S mind
emellett még Anna léte a halasbódéban. A csak néhány utcát fel
ölelni képes szemei, virslivörös ujjai, pénzszámláló szája, mint egy 
ordenáré javasasszony, s fojtogató halszaga. Ervin kezét már telje
sen elhúzta a két, fűszerekkel megtömött szatyor, volt osztály- és 
iskolatársai rég bementek a tudás diadalkapujává tett, felvirágozott 
ajtón, ő meg csak állt a körforgalom kellős közepén, ahol persze 
nem haladták át a lovas kocsik, triciklik, motorosok, kerékpárosok 
(két kosár két oldalukon), sem autók, hanem csak körülötte zajlott 
a forgalom, a szombati piacnap zsongó forgalma. Mint a hangyák, 
gondolta Ervin, olyanok lennének ezek az emberek, mint a han
gyák, ha föntről nézném őket a gimi kupolájából vagy a zsinagóga 
kicsiny fenti ablakából, úgy mászkálnak itt körben, s nem látják, 
hogy közben nem tesznek meg távolságokat, csak koptatják itt a 
körforgalom szürke betoncsíkját. Möbius szalagja ez a körforga
lom, elindulsz egyetlen oldalán, pedig végig úgy hiszed, kettő van, 
s szorgalmasan lépegetsz, mint a hangyák, s ugyanoda jutsz vissza. 
Egyetlen oldalon tetted meg az utat legalább kétszer. S ez már akár 
a számtalan vagy végtelen lehetőségeit is kiaknázza. „Fogunk tehát 
egy papírszalagot, kijelöljük az átlókat, A, B, C, D, ezeket megfele
lőképpen összeillesztjük, A-t a C-vel, B-t a D-vel, ez, ugye, az átló
szerű összeillesztés, aminek eredményeképpen megkapjuk a Möbi- 
us-szalagot, ceruzával elindulunk, s vonalat húzunk végig a szala
gon, s mint látjuk, az eredmény az, hogy a kiindulópontunkhoz ju
tunk. Mint látható, a ceruza mindenütt végighaladt, mind az egy 
oldalon, pedig, ugye, azt hitték, hogy e tekercs is ugyanolyan nor
mális kétoldalú, mint például a henger. Kérem, eme zseniális felfe
dezést Möbius nevéhez kössék.” így beszélt a számtan tanáruk, Löbl 
Aladár, de Ervin csak most értette meg cinkos mosolyát, amivel 
előadását kísérte, most értette meg, hogy ez a mosoly nem is nekik 
szólt, hanem az életnek, ennek a körforgalomnak akár. S ha mindez 
így van, akkor csak azt az egyetlen oldalt kell értelemmel kitölteni, 
amit ötven-hatvan év alatt itt letöltünk, elindulni nem kell a világba



sehová, mert út csak egy van, lépéseink ugyanazok, különbség csak 
abban mutatkozhat, ahogyan a lábunkat rakjuk. Még ezt a fránya 
gimnáziumot sem kell beírnom esti iskolában, de Svédországba se 
kell mennem Andris után, egyszerűen csak a lábam elé kell néznem. 
Az azonban már nem mindegy, hogy kivel sétálgatok, morfondíro
zott tizennyolc éves agyával, felvidulva Ervin, ezt Annának is meg 
kell értenie, hogy megőrülök pislogás nélkül bámuló szemeitől, a 
vágyától, hogy együtt számoljuk, olvassuk meg, ahogyan ő mondja, 
a napi bevételt. Látni, látni akarok, megmutatni ezeknek, hogy nem 
apám volt a rossz, ők tették utolsó gazemberré, azzal, hogy elvették 
a vagyonát és vele a hitét, családját, ahogy előbb Istenét követelték, 
megmutatni, hogy az ő szabályaik szerint fogok túljárni az eszükön, 
ráállok a földet söprő, ki tudja, talán emberbőrből készült csinov- 
nyiki kabátjukra, s leköpöm őket. Úgy folyik majd rajtuk a nyálam, 
ahogyan anyám könnye folyt apám ingén végig, „ne tedd ezt velünk, 
Pista, ha Istent ismersz”, de tette, mert, ugye, meg kell osztanunk, 
amink van.

Ervin már nem érezte azt a határtalan Weltschmerzet, aminek 
súlya alatt elindult a piacra, nem érzett szorongást, hogy szembe 
kell néznie a halárus Annával, csak Löbl tanár úr magyarázatára és 
cinkos mosolyára gondolt, de arra nem, hogy az ő egy helyben ma
radása esetleg utódait is megfertőzi, hogy a nosztalgiával emlegetett 
Zémány-birtok nem oka az örök szabadkaiságnak, de sokkal inkább 
a Möbius-szalag, egy tizenötödik századi gondolkodó mérföldlépő 
csizmája. De mindezt Ervin nem tudja, ő még csak most tizennyolc 
éves, s vidáman indul a piac felé a körforgalomból. Hadd tegye.



RIGÓK

A házban mélyforma csönd volt. Annyi bizonyos, hogy a kislány
ra, ott ült felhúzott térdekkel a hokedlin, ránehezedett, nyomta, 
zsugorította, szorította, verte a fejét, kicsiny kobakját, ötéves vállá
ra ült, szótlanul vigyorgott a csönd. De a kislány nem félt. Úgy gon
dolta, nem fél. Akkor hát bátor. Aki nem fél, az bátor, aki nem jó, 
az rossz, aki nem szép, az csúnya, aki nem jólnevelt s illedelmes, az 
illetlen és neveletlen. Ezt tudta a kislány. Nem kételkedett a szavak, 
formulák igazságában, édesanyja tanította erre, igaz, ő mindig az 
volt, aki nem: szép, jólnevelt, illedelmes. De legalább bátor volt. 
Úgy ült a hokedlin, mint aki tizennyolc szamurájjal, három sár
kánnyal -  szorozva hétszer hét fejjel -  és kilenc vasorrú bábával 
tudja felvenni a harcot, de a csönddel is, a királylányokat altatóval, 
ringatóval. Illegni-billegni kezdett a hokedlin, akárha ringatnák. 
Abbahagyta, összeráncolt szemöldöke mögött kiáltott a gondolat, 
már megint, már megint, én csak vagyok, ha most kitörik a szék 
lába, akkor miből vesz újat az anyukám, akkor még többet kell dol
goznia, még kevesebbet lesz itthon, bár nem félek, azért olyan fi
nom, ha ő keni a kenyeret. A kenyeret, a kenyeret, madárlátta ci- 
pócskát, dúdolgatta, ringó felsőteste alatt merevvé vált, plezúros 
térdekkel. Dí-dá-dú, te-vagy-az-a-nagy-szá-jú! Pedig szinte soha 
nem feleselek. Szinte, de mit is jelent ez, a semminél többet, apu 
mondta, a szinte alig valami, kislányom, az a semminél épphogy 
több, akkor miért üt pofon édesanyám, ha szinte-alig feleselek, mert 
jónak kell lenni, gyermekem, ez a világ rendje. Aput még ritkábban 
látom, pedig ő meséket tud, igazságokat, az idővel tegeződik magá
val, ahogyan szétszedi a vekkert, s forgatja a fogaskerekeket, a két 
nagyobbat, azt a kicsit is, meg pörgeti a pörgettyűjét, nekem, látod, 
kicsim, mondja, ez az idő, ha nem javítom meg, megáll, örökre négy 
óra lesz a konyhánkban, mi legyen, délelőtt vagy délután, délután, 
kiált a kislány emlékében és fennszóval, és akkor te mindig itt ülsz 
majd velem, s tartjuk a rigókat, a fogaskerekeket, a pörgettyűket és 
a mutatókat a kezünkben, s játszunk. Jó? Nem is volna rossz, de 
nem a rigókat, hanem a rugókat, figyelj a szádon kiszálló hangokra,



kicsim, mert ki tudja, például, hogy mi lenne az idővel, ha rigók 
húznák szárnyaikra vett hámmal az óra pörgettyűit, a vekkert, az 
időt, soha nem tudnánk, hogy mennyi is pontosan, pedig fontos, a 
pontosság fontos, a rigók hol kifáradnának, hol meg jókedvükben 
elragadnák a sárga gombacsörgőjű vekkert, szállnának körbe-körbe 
a kerten, s mi nem tudnánk, hogy reggelizni, ebédelni vagy dolgozni 
kell-e menni. Hát ezért figyelj a szavaidra. Rágd meg őket, mielőtt 
kiejted a szádon. A kislány megfogadta ezt, bár titokban remélte, 
hogy azért egyszer még a rigók az óra közelébe kerülnek, ráülnek, 
sej, trillárom, ihaj-csuhaj, nem bánom, félrefordítják a fejüket, és 
madárszóval ébresztik a szüleit, rigófüttyel, akkor aztán hátha, mert 
nem lehet tudni, hogy édesanyának nem fájdul-e meg pont ettől a 
feje, de hátha nem kell bebújnia a párna alá, hogy ne hallja: tutyi- 
mutyi, mihaszna alak, egyszer még bajod lesz, meggyullad benned a 
pálinka. Nem érdekel, hogy ritkán fordul elő, én azt akarom, hogy 
soha! És ne nyúlj hozzám, fölébred a gyerek. Te akartad, hogy le
gyen, nem? A kislány a szavak fortyogásából érezte, a pattogó üte
mekből, a soha, a te akartad égető felsivításából, hogy az édesanyja 
nem kedves az apukájával. Lehet, hogy nem is szeret bennünket. 
Gondolta az ágyban vasárnap reggelenként, ha hallotta a fortyogó 
szavakat, és a hokedlin ülve is. Nem szeret-ret, nemsze-ret, akkor 
mi van a leglelkében? A leglelke, kislányom, az a zuga az embernek, 
ahol a családját szereti, nem beszél róla, én se mondom neked, de 
tudod, ugye, tudod, kicsim, hogy szeretlek, hogy a leglelkemben te 
vagy a kicsi kincsem. Persze, görnyedt tovább a kislány a csönd alatt 
a konyhában, hiszen apu akart engem. Édesanyám? Mit jelent, ami
kor azt mondja apunak, hogy ő akart engem. A mesékben csak a 
mostohák nem szeretik a gyermekeket, elűzik őket, s azok édesany
juk sírjánál lelnek vigasztalást. Akkor anyu nekem a mostohám? A 
múltkor -  töprengett sebes térdét nyomkodva -, amikor az udvaron 
utánam vágta a vaslapátot, mert nem mosogattam el, s megduzzadt, 
feldagadt a bokám, úgy sántikáltam, mint a bicebóca, akkor azt gon
doltam, hogy boszorkány, de aput se mertem megkérdezni, hogy mi 
a rosszabb, ha mostohája van a kislányoknak vagy ha az édesanyjuk 
boszorkány. De tudom, hogy anyukámnak igaza volt, mert mielőtt 
elment dolgozni, nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgozik, mondta, 
hogy mosogassak el, de elfelejtettem, mert megbetegedett a Sárika 
babám, és őt vittem az orvoshoz, a paradicsomkaróhoz, és tépést 
csináltam a mellére, a tüdőgyulladásból csak virrasztással és állott



vizes borogatással tudtam kigyógyítani, ezért nem mosogattam, de 
anyukának igaza volt, mert a gyereknek engedelmesnek kell lennie, 
meg egy kicsit féltem is, hogy a vízforralásnál megsütöm magam, 
hideg vízzel meg nem mosogathatok, mert anyukám, ha hazajön, 
előszedi az edényeket, és ellenőrzi, s ha nem elég fényesek és ragyo- 
góak, akkor pofont kapok. Olyankor ég az arcom, és szeretnék a 
naphoz szállni, hogy elégjek, mert én nem akarok rossz, neveletlen 
és illetlen lenni. Irgalmatlan zaj keletkezett a konyhában, ugrált a 
vekker a kredencen, csrrrrr, csrrrrr, a kislány lebillent a hokedliról, 
nagy, óriási fekete szeme a szőke, pihekönnyű haja alól úgy szegező- 
dött előre, mint a játékmacik gombszeme, de csillogása az őzikék riadt 
visszavonulását sejtette. Elmosolyodott. Apu találta ki, hogy felhúz
za a vekkert, hogy Magdi tudja, ideje munkához látni, elvégezni a 
napi feladatokat, mert két-három óra múlva megérkezik anyuka. 
Ahogy ott ült a konyha padlóján, sehogy se jutott eszébe, hogy mi 
az a három dolog, amit mára kapott házimunkaként. Az állatokat, 
a csirkéket és a fekete malacot már megetette, az nem is igazi há
zimunka, azt egyszerűen muszáj csinálni, mert sírnak éhségükben 
az állatok. Milyen jó is volna, ha minden tárgy hangos szóval, csi
pogással vagy akár visítással kifejezné, hogy most rajtam a sor, ma 
velem kell törődnöd, lemosnod, kimosnod, fölsöpörnöd, elmosnod, 
letörölnöd. Soha-soha nem lenne velem akkor baj. Először elmosta 
a poharakat, mert tudta, hogy bármikor becsöngethet a kapun egy 
koldus, s ha nem ragyognak a poharak, akkor mit is gondol felőlük, 
egy szikkadt, sovány, jámbor koldus, mint a Hét krajcár koldusa, 
becsönget, adj innom, lányka, mondja, s akkor csillogni fog ám a 
pohár, mert Magdus szikrázóra törölgette. De én inkább azt hiszem, 
motyogta a kislány, hogy a koldusoknak piszkos pohárból kellene 
vizet adni, hogy ne fájjon szegények lelke, hogy nekünk milyen ra
gyogó poharaink vannak, a foltos pohár olyan volna, mint a koldus 
ruhája, hát nem félne megfogni, mint ahogy én féltem kézbe venni 
az Irénke babáját, amikor vártam, hogy az anyukám befejezze náluk 
a munkát. Olyan babája van az Irénkének, hogy kinyitja és becsukja 
a szemét, de én nem szeretném, hogy nekem is olyan legyen, mert 
sose tudnám, hogy mikor álmos, s ha ő álmos, én meg nem fektetem 
le, akkor nem tudja becsukni a szemeit, és szenved szegény, ásítani 
sem tud, mert a száját nem tudja kinyitni, azért is nem beszél, jó 
nekem a Sárika, festett kék szeme van, és mindig rám néz, figyel 
rám, érzem, hogy szeret. Az apukámról is érzem, hogy szeret. A



gyomromban érzem. Pedig a mesékben mindig a szív fáj, de én tu
dom, hogy nem szégyen, hogy én a szeretetet a gyomromban érzem, 
mert arról is szól egy mese, hogy a gonosz királyt az a lánya szerette 
legjobban, aki a sóhoz hasonlította a szeretetét. A só meg majdnem 
étel, és a szeretet is úgy fáj, néha, mint az éhség, nekem úgy szorítja 
a gyomrom, amikor anyuka szó nélkül adja oda az ebédet apukának, 
mint amikor korog a gyomrom, csak azt nem tudom, hogy szabad-e 
apukáért, csakis apukáért, hogy fájjon a gyomrom. S mert a lelkiis
meretet belenevelik az emberbe, s legjobb azt korán kezdeni, a kis
lány kettőzött erővel fényesítette a poharakat, hogy örüljön az 
anyukája. Aztán felmosta az előszobát, felsöpörte az udvart, meg
etette a babáját, és elfáradt, mert csak ötéves volt.

Lassan kezdett sötétedni, a konyhaablak előtti eperfán három 
rigó üldögélt. A kislány a hokedlin kuporgott, fekete szeme az órát 
figyelte. Azt mesélte a nagymama, hogy anyukám három napig nem 
nézett rám, amikor megszülettem, mert olyan csúnya és ráncos vol
tam, de legjobban az ijesztette meg, hogy fekete volt a szemem, és 
nem kék, mint a többi kisbabának. Szeretném, hogy olyan kék le
gyen a szemem, mint anyukáé, de ha apuval vagyok, akkor meg 
fekete legyen, mert akkor egyforma a szemünk színe, és azt is mond
ta a nagymama, hogy az apukám összevissza csókolt, alighogy elvág
ták azt a zsinórt a köldökömnél, és nem félt attól, hogy csúnya 
vagyok, de lehet, hogy a nagymama hazudik, mert nem szereti anyu
kát, mert fodrásznő, és azok olyan rosszfélék, és szerinte a fia jobbat 
is érdemelt volna, de én hallottam, amikor apu azt mondta a nagy
apának, hogy inkább olyan lenne, mint ilyen hideg. Ám a nagymama 
is jóféle, mondta az anyuka, ott az a sok szőlő, alma, körte, ő meg 
mindenből csak hármat ad a gyereknek, hogy nem sül ki a szeme. 
Ez is igaz, a pincében úgy illatoztak az almák, mint Hófehérke me
séjében, csak sokkal több volt, annyi, hogy alig tudtam fölmászni a 
hegyébe, de nagymama csak hármat adott. De soha nem mondta, 
hogy nem tudsz te rendesen nézni? Meg azt se, hogy ne bámuld úgy 
azt a kisbabát, mert megvered a fekete szemeiddel. Meg azt se, hogy 
muszáj neked mindig úgy bámulni, mint akin hét világ fájdalma ül? 
Anyuka meg mindig ilyeneket mond. Úgyhogy én nem haragszom 
a nagymamára, amiért csak három almát adott a sokból. Nyikordult 
a vaskapu, a kislány már ott is volt, a magára hagyott kiskutya ügyet
len örömével és gyorsaságával trappolt ki az udvarra, anyuka, anyu
ka, kiáltotta, már úgy vártalak. De az édesapja jött meg, ami nem



volt meglepő, mert az asszony valóban sokat dolgozott, hogy pótol
ja, amit a férje hirtelen rátörő rohamaiban elivott, csak hát azon 
nem töprengett soha, miért is a havonkénti pálinkakényszer. Az apa 
nem szállt le a biciklijéről, hogy megtarthassa egyensúlyát. Szégyell- 
te, hogy nem tud megállni a lábán. Megölelte az eperfát, merőn 
nézte a mocskos inget. Lassan értek be a szobába, az apa meg a 
kislány. Hogy történt, azt nem lehet tudni, de az apa feje, ahogy 
kereszülfeküdt a dupla ágyon, beszorult a két szalmazsák közé. A 
kislány arra riadt, hogy a sötét belefolyt a szemébe, s mert ettől 
megijedt, felkapcsolta a villanyt. Nem tudott mozdítani rajta. Lila 
volt a nyaka, és fehér habfoszlány jelent meg a szalmazsák mellett 
a levegőben. A kislány csak nézte-nézte az édesapját, fekete szeme 
szurokként tapadt a tarkójára, égette, marta, akár az éhség a gyo
morfalat. Ötéves testében százéves szemek ültek. A féltés, a szere
tet, a magány, az akarat lakta be szemgolyóit. És az apa észhez tért, 
félig duzzadt nyelvével, a fulladás fémes ízével a szájában és a meg
gyulladt pálinka habfoszlányaival fogai között csak annyit mondott: 
tejet.

Ennyi a történet. Nem a szemmel verésről és más babonaságok 
valós erejéről szól. Csak védekezés egy „festett madártól”, azoktól 
a szörnyűségektől, amelyeket nem is a háború, de az emberek okoz
tak. A szem színe, azonossága véletlen. Ami azonos, az embertelen
ség, könyörtelenség, bár mértékében, nagyságrendjében távol áll
nak egymástól. Hiszen nem ezek hiteles leírása a fontos, hanem 
annak tudata, hogy léteznek. Ami ezen túlmutat, a rigók győzelme.



OMNIA MEA MECUM PORTO

Ekképpen vagyok hát a csigákhoz hasonlatos. Hogy nem házamat 
hordom magammal, de minden velem való történés ízét, illatát, szo
morúságát, méla örömeit, öregasszonyos bölcselkedéseit. Az előt
tem álló pohár bor rubinos pirosságába is ezért bámulok, s tüzese- 
dik meg szemem. A bor színétől és ízétől, mely nyelvem hegyén 
enyhe fanyarával jóleső borzongással tölt el.

Leírhatom a nevem is, ez nem változtat emlékeim színén-fakósá- 
gán, de talán hitelesebbé teszi azokat. Gruber Emma vagyok hát, s 
e kemény hangzású, gorombán csendülő név sok mindent megha
tározott életemben, de erről később talán, esetleg egy másik alka
lommal, amikor nem SchloBberg fog állni asztalomon múltidéző 
rubinjával, hanem valamely szárazabb s főleg fehér bor, mely reáli
sabb visszaemlékezésekre kényszerít, talán nyomorúságos jelenem
ről kényszerít szólni. De csitt, álljon itt és most ennyi keserű jele
nemről, könnyek közt talán, melyeket omló sárga lámpám diszkré
ten takar el.

Mondom, a csigákhoz vagyok hasonlatos, ha kis területet is jár
tam be, azért hagytam egy fehér, fénylő csíkot magam után, talán, 
mondom, mert kik beszélhetnének erről, rég porladnak már, meg 
aztán nem is sokat érintkeztünk azután, hogy továbbálltam, gondo
san elraktározva a történések ízeit. De kevéssé is fenyeget az a bi
zonyos fehér csík, sokkal inkább azok az emlékképfoszlányok, ame
lyek felbukkantak öreg lelkem mélyéről, s portól elnehezült írógé
pemet kopogásra kényszerítik. Hadd említsem meg, hogy egy rég 
letűnt kor nyelvének a tanára voltam, azért is e cím. Fájdalom szá
momra, hogy életem legszebb szakaszában egy más világ érkezett el 
a helyre, ahol egész életem leéltem, egy más világ, amely szerint a 
latin nyelv oktatására nincs szükség, mert nem mindenki tanulhatja, 
s még kevesebben értik meg, arról nem is beszélve, hogy még ezek
nél is kevesebb emberben van meg az akarat a wye/vtanulásra. Nem 
kívánok szólni arról, hogyan éltem ezen világban. Nyomorogtam, s 
nem értettem máshoz, mint amit több éven át tanultam, s nem me
hettem máshová, hisz Vergiliusok földje sem létezett már. Nyomo



rogtam, s a rokon nyelvek országába se mehettem, mert a megélhe
tésnél többet jelentett nekem, hogy egyik kedves utcámban megáll
va, a bolyongásaim-bámészkodásaim által felfedezett ponton, meg
láttam a Városháza tornyát, pontosan a Barátok templomának két 
tornya között. S még ennél is többet jelentett, hogy azon a ponton 
álldogálva kedves embereim jutottak eszembe, óh, nem testemnek 
kedvesek, hanem -  akkor még fiatal -  lelkemnek igaz barátai, kik 
talán megijedtek a nevem és jellemem keménységétől, de el is fo
gadták azt. Ezek voltak kevesebben, de . . .  nem ilyen poharamban 
a bor színe.

Szóljak hát végre emlékeimről, melyeket e csöndes téli éj hívott 
elő, amikor almák hevernek körülöttem, s meleg gyapjútakaró ta
karja lábam, bizony, bizony, s talán jobban nehezemre esik a ma
gány, mint mutatom, ezért a pohár bor, a feltoluló emlékekre való 
hagyatkozás. Régen is sétáltam már. Talán ezért szólok most sé
tákról.

Akkor már napok óta nem láttam ki az ablakon. Hogy a jégvirá- 
goktól-e vagy mástól, nem emlékszem már. Az is lehet, hogy olvas
mányaim gátoltak abban, hogy odaálljak az ablaküveghez, s kikan
dikáljak a különbözően indázó jégliánok között, s megbámuljam a 
cinkéket a szomszéd néni udvarában, s esetleg szóra is bírjam őt az 
ablakom kinyitásával, mert akkoriban így beszélgettünk, ő a macs
káit etette az udvaron, én szellőztettem, s közben meséltünk. Lifka 
Sándornak a lánya volt ő, akkor már elég idős, de számomra nem 
is ember, hanem egy darah szahadkai történelem; annak az ember
nek a lánya, aki a világon elsőként valósította meg a háromdimen
ziós mozit, s Szabadkán. S én az ő házukban laktam, pontosabban 
a valamikori házukban. így lehetett az, hogy esténként, ha nem 
csuktam be a spalettákat, az éjszaka árnyai történeteket játszottak 
el a halványzöld falakon. Úgy hittem, Lifka Sándor lelke surran át 
az árnyak közt, szétnéz a szobákban, a saját szobáiban, majd távo
zik. Meghatódásom ilyenkor rendesen oly nagy volt, hogy cigaret
tára gyújtottam, s közben azon merengtem, hogy ezt meg kellene 
írni, de akkoriban inkább az élet élése, s egyáltalán: fellelése foglal
koztatott, mostanra viszont csak az emlék maradt, mely szomorú 
dzsinnként bújik elő borospoharamból. Elég legyen most viszont 
annyi, hogy akkor már egy hét is eltelt anélkül, hogy kinéztem vagy 
kimentem volna a világba. Hogy a történelmi szomszéd hölgy jól 
van, abból tudtam, hogy hallottam a hangját, amint a macskáit -  hét



volt -  feddi, amiért a szintén ott tanyázó cinkékre fenték a fogukat 
és a körmüket, szó szerint, mivel igen vérszomjas macskák voltak. 
Mindezt a rosszul záródó, mert ódon, ablak résén át hallottam. 
Nem tudom, mivel foglalatoskodtam azokban a napokban, olvas
mányaim köthettek csak le ennyire, de nem emlékszem pontosan, 
csak arra, hogy egyik délután úgy éreztem, süt odakint a téli nap, s 
el kell mennem a Bagolyvárhoz, ahol szintén már napok óta nem 
jártam. így indultam el a tó felé a hóval borított tájban, amelyre úgy 
folyt rá a nap vörös fénye, mint ahogyan visszafolyik poharamba 
kortyolás után a bor, innen talán az egész emlék. Kiértem a vasút
hoz, melynek sínjei messzire futottak, egy más országba, világba, 
talán egy más időbe is, Ferenc József sírjához. Elméláztam a póznák 
ágbogaiban fennakadt napkorongon, s talán mostani magamat lát
tam egy pillanatra, mert megrettenve szögeztem a szemem előre, a 
tó irányába, a fejem is megráztam talán, mert kibomlott tarkómon 
a festett kendő, most is megvan még, szürke alapon fehér kriksz- 
krakszok. Továbbmentem, egyedül voltam, és bohóckodtam, kacsá
zó lábnyomaimat figyeltem a hóban, s egy másfajta kacsára gondol
tam, amely meghódította a világot. Túlzásaimat fiatal koromnak 
tudom be ma már, de nem akarok változtatni emlékképfoszlányai- 
mon, óh, túlságosan is becsülöm őket. Általuk vagyok a csigákhoz 
hasonlatos. Csönd volt körülöttem, és a szívemet tépő magány, tap
soltam hát egyet, amire az út bal oldalán levő kopasz fákról rettentő 
lustán vagy inkább fázós gémberedettséggel fölröppent néhány ger- 
lice, meg egy veréb az út másik oldalán lévő ház kerítéséről. A He
gedűs József utca 16-os számú házának kerítéséről egy ronda kis 
veréb. Tapsoltam még néhányat, mint a színházban szokás, amikor 
már nem tudni, hogy akarjuk-e még egyszer látni a fellépőket. Nem 
éreztem a hideget, de továbbmentem, mert féltem a leomló sötéttől, 
annak kátrányszagától, s még be akartam menni az omladozó várba. 
Azonban a tó vize befagyott, s ez megint megállított, mert úgy meg
óhajtottam a halált, mint már régen, úgy megóhajtottam, mint mos
tanság szinte mindennap, s talán el is szánom magam, hogy a tóra 
lépjek, ha nem fordulok hátra a Női Strand bejárata felé, s nem 
látom meg, hogy annak csatornája egy sasfejben végződik, egy ra
gadozóféle madár fejében, melynek nyitva áll a csőre, s abból egy 
igen hosszú jégcsap lóg alá. Óh, hogy ez engem mennyire megállí
tott, hogy ez nekem mennyit jelentett akkor. Beleborzongtam a föl
fedezésbe, hogy Istenem, hát ilyen az, amikor a természet áldását





adja az építészetre, amikor befogadta, szereti, mert játszik vele. A 
természet játéka volt ez, a természeté, mely játékából én Is lettem, 
s amely magasabb rendű nálamnál, így hát elindultam a tó felől az 
épület felé. Nem tudom, jól tettem-e. Odaérvén elfogott a már jól 
ismert szorongás, a gyomromat szorította össze, mert féltem belép
ni az üveg nélküli ablakon, hogy az ajtó hol volt, nem is tudom. 
Féltem, de beléptem, mert vonzott az épület csigalépcsője, mely 
felvezetett a tetőszerkezetig, melynek bámulásába nem tudtam be
lefáradni. Egy torony belső szerkezete 1891-ből. Gerendák körben 
és merőlegesen és egymáson. Erősen kapaszkodtam a csigalépcső 
cikornyás korlátjába, majd kiléptem az emeleti ablak teraszára. 
Lépteket láttam lenn a hóban, már régen elolvadt havakba mélyedt 
lépteket, s másokat hallottam, a miéinket, a tavaszi esőben cuppog
va. Az épülettől indultunk visszafelé, amelybe akkor nem mentünk 
be, s a zsebedben egy maréknyi napraforgómag lapult. Ha rágcsál
tam, bele kellett nyúlnom a szűk nadrágzsebbe. Lassan sétáltunk, 
és én sajnáltam, hogy el kell válnunk, amikor még meg sem is is
merhettük egymást -  így lettél lelkem egy kedves lakója. A több 
méterrel arrább felállított váza színéről meséltél, melyet körbe is 
jártunk, mielőtt leereszkedtünk a vizes májusi padra. Ez jutott 
eszembe akkor, s nem vettem észre, hogy a cigarettám parazsa már 
a kesztyűmet perzseli, meg is barnult a fekete bőrkesztyű, de azóta 
sem hordok másikat, talán ezzel is azt a téli napot őrzöm, mely 
sétára ösztönzött, s azt a tavaszi estét juttatta eszembe. Omnia mea 
mecum porto. Lefelé indultam a lépcsőn, s meleg szívvel gondoltam 
arra a kék színű, csempe kerámiadarabra, melyet a Bagolyvár első 
látogatásakor vittem magammal, ugyanolyan kék színű, mint a nagy 
testű váza, amelyet körbejártunk, most is itt van, az ajándékba ka
pott sárga keramitkocka mellett, melyet macskakőnek nevezett 
ajándékozója.

Megremeg a pohár bor, s nekem most fáj, hogy nem írtam a 
keramitkocka ajándékozójának, nem válaszoltam neki, amikor 
„kedves és okos soraimat” várta. Persze nem várta, de nem mond
hat ellent, hiszen valahol Dél-Amerikában találta meg élete nyu
galmát, nekem viszont jólesik ez az öregasszonyos nosztalgia, meg
fáradt bőrömön egy könny elmorzsolása. így van jól. Ha emlékei
men nem változtatok, csak az érzéseken, melyek előjönnek velük. 
Mert mi jelentheti még az életet egy öregasszonynak, aki túl 
hosszan él?



De ne borzoljam az emlékek egyenként jelentkező hullámait, ne 
gubancoljam össze a szálakat. Lefelé indultam a lépcsőn, sietősen 
léptem ki az ablakon. Nem volt még teljesen sötét, látni lehetett a 
felírást az épület falán: Magyarország bajnokai 1885. augusztus hó 
18-án. így emlékszem. A felírást nem mulasztottam el megnézni, 
azért is él talán még bennem. Megindultam visszafelé. Elfogadtam, 
hogy az életet élni kell, tapsoltam a gerlicéknek, és figyeltem, aho
gyan a száraz szürke fa törzsén él a borostyán, haragoszöld színében 
lélegzett az élet.

Elfáradtam. Összekeverednek emlékképfoszlányaim, egyetlen 
vagyona életemnek. Abbahagyom hát az írást, bedugaszolom a pa
lackot. Talán holnap.



TAVASZI KÖDÖK

Tegnap láttam Halina Bellát, ott jött mögöttem a Halasi úton. 
Igyekeztünk a temető felé, mint két keserű és kiszáradt bokor, 
amely önmagát szárítja ki, nehogy odajöjjön a városrendező, és 
döntsön a sorsa felől. így igyekeztünk a temető felé mi is, mint akik 
elébe akarnak menni a halálnak, nehogy az lepje meg őket. Egyet
len menedékem már -  mostanában egyre inkább hatalmába kerítő 
irogatásom mellett -, hogy kijárok a temetőbe azokhoz, akik ha 
megérteni soha sem is tudtak, de feltétlenül szeretni igen, a szülé
imhez. Meg aztán a kőpadon üldögélve kitartóan keresem a választ, 
mely kulcsát jelenti életemnek, várom a megszólaló hangot, amely 
megmagyarázza lényem, a bőr alatt megvizsgálhatatlanul működő 
furcsa természetem, látszólagos keménységem és melödramatikus 
hajlamaimat (ez az irogatás is például, most, amikor nyolcvanöt is 
elmúltam), rámutat az ősre, akit én éltem tovább furcsán-kuszán, 
egyre csak harcolva ellene, de ha ez nem is történik meg, akkor 
legalább megszólal édesanyám, és apró, párnás kezét fejemre teszi, 
hangja messze szárnyaló, és megnyugtató, mint csalódásaim idején, 
„jól van, gyermekem”, mondja, s nem titkolja, hogy látja könnyei
met. Ilyen magányos vén gyerek vagyok hát, megértést és föloldo- 
zást váró, de nyugalmat mindenképp. így járom a temetőt, könnyei
met se szégyellve, meg motyogásom se, csak vagyok itt, a temető
ben, ahonnan elindultam egy nyughatatlan ősből, s ahová megérke
zem, tudom, nemsokára. Kívánom a sírokat, a kereszteket, a hervadó 
virág illatát. Kívánom az érzést, hogy a kaputól az ötödik sorig menjek, 
onnan pedig befelé az utolsó előtti kriptáig. Hogy lássam a kőbe vésett 
Krisztus-fejet, a töviskoszorúst, amint lehanyatlik, és gyászol bennün
ket, élőket és holtakat, de nem ítélkezik, óh, nem; gyászol, s lehanyatló 
fejében benne a világmindenség. Kívánom, hogy lássam szeretteim ne
vét, kik mind bennem élnek, s kikkel én is meghaltam. Kívánom, hogy 
oly jó legyek, mint nem tudtam lenni éltükben. De késő már, nem 
maradt más, csak a megbánás és az emlékezés.

Nagyapám húga, Ida, aki édesanyám körösztanyja volt, és egy el
hamarkodott nagyanyai lépés következtében soha nem szült, na



gyón fiatalon halt meg, boldog sem volt, de anyámban és bennem 
egész lelke tovább virágzott, csakúgy, mint mozdulatai: mi hárman 
egyformán tartottuk és szívtuk a cigarettát, kimondhatatlan élvezet
tel, de még mielőtt ebbe a sorba én is beálltam volna, ők ketten 
füstöltek csak, odakint a szőlők rejtekén felépített spalettás házban, 
de mind a hárman nevettünk nagyokat semmiségeken, pongyoláink 
virágmintáin. Sehol sem tudott úgy gomolyogni a füst, mint Ida 
rusztikus konyhájában, ahol sánta hokedlikon foltos párnák voltak, 
egy szőlőinda belógott a verandáról az ablakon keresztül, s légypisz
kok tarkállottak a lámpán. A lámpa zöld bura volt, amelyből sze
mérmetlenül lógott ki a villanykörte, megmutatva a földön maradt 
morzsákat. Amikor kint aludtam nála, együtt mentünk ki az apja, 
az én dédapám sírjához, s olyankor ő egy piculát, ötparást csempé
szett a kőváza mellé, megperdítve, hogy hangot is adjon, s én arra 
felfigyelve megpillantsam a piculát. Rendes játék volt ez, mert én 
mindig elhittem, hogy a nem ismert dédapám, az ács küldi nekem 
a piculát, csontos, hideg kezében, ki tudja, mennyi van még, s én 
mindig kapok belőle, mert mint Ida mondta, ő ismer engem, a ha
lottak mindent tudnak, és minden leszármazottjukat ismerik. Éve
kig folyt ez a játék, és én még mindig hittem, talán nem is hinni 
szűntem meg, hanem Ida halt meg, s nem volt, aki odacsempéssze 
a piculát, amit pedig annyira vártam, s talán várok ma is. Itt nyug
szik Ida is, de túl nehéz vékony testének a föld, nem tudja idecsem
pészni az ötparást, a halottak őrző szemét. Ida szombaton halt meg, 
bozontos, szőke haját, hatalmas száját és álmodozó, szürke szemét 
is megette a rák, mint egész bensőjét. Anyai ágon szenvedéssel vált
ható csak be az élet, nyerhető el a halál.

Ezt nem tudom továbbgondolni, fáj. Végigpásztázom inkább a 
sírokon, keresem, de tudom, hiába, apai nagyapám sírját. Őt kive
tette magából a család, vagy ő tette ezt öncélúan, nem tudom. Min
denesetre ennek előtte nemzette apámat, aki engem, s ezáltal világ- 
csavargó-szélhámos nagyapám elérte, hogy ne múljon el nyomtala
nul a Gruber név. Bennem talált egyenes folytatására, láttam is ezt 
később apám szemében, aki ugyanilyen volt, de sikeresen tagadta. 
Én még akkor nem tudtam, ezért nem is tagadtam. Nagyapám ifiúr 
volt, fekete csizmájában és gazdagságának tudatában nézte, amint 
előkészítik homokfutóját. Azt hitte, a világon nincsenek változások, 
ő is oly természetességgel íratja majd a földet megszületett fiaira, 
mint írták őrá, s majd írják unokáira. Végighordozta a szemét a



birtokán, bejárta a tanyáit, és a városban örökölt házakat, és céltu
datosan nősült. Gyerekeket akart, akiknek mindig lesz annyi, hogy 
tékozolhassanak is. Ahogyan ő tette, divat volt az aranyvégű ciga
retta, Maris mesélte, hogy fejcsóválva szedegette össze az udvaron 
az aranyvégű csikkeket, s mondogatta: nem lesz ennek jó vége. 
Aminthogy nem is lett. Amikor mindent elvettek, nagyapámnak az 
életét vették el. Nem tudta elképzelni, hogyan lehetne továbbra is 
értelme megszületett fiai életének, nevének. Nem tudott teremteni, 
őt a megtartásra és gyarapításra nevelte a dédapám. Kivetette magát 
a családból. Nem tudom, hol a sírja, csak sejtem. Nem ítélem el, 
megértem. Bár ehhez kétségkívül szükség volt apám teremtő hajla
mára, anyám őrizgető becsületességére, az én tartózkodó tékozlá
somra. Igen. Mindannyian bennem élnek tovább.

Gruber Emma pásztázó szemei megakadnak egy ponton. Egy má
sik öregasszony alakján. Szeme összeszűkül.

Már megint Halina Bella. Tehát ő is ide jött, nemcsak errefelé. 
Nem kívánok szólni hozzá, elfordulok, fölállok, és elmegyek, ne 
lásson roncsaimban, ne zavarja meg kegyeletemet. Úgyis kijövök 
nemsokára ismét, folytatni találkozásaimat elporladt csontokkal. 
Vissza is a Halasi úton megyek, aztán a Palicsi úton, végig ostorfák 
alatt, hazáig.

Halina Bella, soha nem volt barátnő-barátnőm. Alacsony, köp
cös, kócos kontyba fogja ősz haját, a lába viszont ma is jó, Isten lássa 
lelkemet, nem irigyelem érte, a jobbik úgyis mindig én voltam, bár 
ez nem érték, tudom ma már, a magányban nincsenek értékek. Ba
rátságunk a kölcsönös ellenszenven alapult, engem a neve taszított 
legjobban, ez a puha, dallamos és nevetséges név, amely az enyém 
ellentéte volt, csakúgy, mint egész megjelenése, hosszú, unalmasan 
természetes hullámú haja, éke és gyönyörűsége, amellyel bánni nem 
tudott, de le sem vágathatta, mivel igen elálló fülei voltak. Halina 
Bella tanítónő lett, másra nem tellett a nevéből, vannak tanítónők, 
akik emberszámba veszik a gyerekeket, tanítják őket, nyitott eszü
ket jó irányba terelik, de Bella csak locsogásra volt képes, babusga- 
tásra, pátyolgatásra. Nem latintanárnői voltom miatt vagyok ilyen 
véleményen, egyszerűen Bellából hiányzott a tudás, a szenzibilitás. 
Próbáltam vele foglalkozni, reménytelenül.

Emlékszem, akkor is tavasz volt, március, drapp kabátom volt, és 
egy reménytelen szerelmem, amely azonban szárnyakat adott, harc
ra és támadásra kényszerítette tizenhét évemet -  egyébként sikere-





sen, bár három és fél évvel később ezt nem tartottam sikernek, és 
húszéves májusom egy esős éjszakáján mindörökre becsuktam a ka
put első szerelmem előtt, hogy jól tettem, tudom, de az emlékek 
rózsája néha másként virul az arcomon. Kíméletlenül fújt a szél, 
drapp kabátom ellenállóképessége azonban nem volt látszólagos, 
hála anyám vásárolni tudó szemének. A buszmegállóban álldogál
tunk, véget nem érő türelemmel várva a „tizenhatost”, amely engem 
hazavitt, városunk önálló életet élő falujába, Kisradanovácra. Viza- 
ví toporogtunk Pacsirta egykori házával, figyeltük a jelzőlámpák 
fényeit és a nyögő, de tavasztól remegő ostorfákat, a papírfecniket, 
melyeket el nem untán hordott a szél, én a levegőbe szagoltam, 
Bellát is erre akartam kényszeríteni, „szagolj bele, érzed a tavasz 
illatát?”, amit ő persze nem tett meg, mire én Pacsirtáról kezdtem 
mesélni, a csúnyaságról és a szépségről, a fenségesről, amely a temp
lomok sajátja, ablakok díszítéséről és kúpcserepek gerincéről, ame
lyet a galambászok dudacserépnek neveztek, galambról és madár
szarról, mely megnemesülésre képes a műalkotásban, műalkotások
ról és művészekről, legvégül arról, hogy én ismerem Pacsirtát, Kosz
tolányi Máriát, amitől hirtelen a jövőbe láttam, s azt mondtam, 
hogy nekem egy vesszőfutás lesz az életem -  amint ezt később is 
sokszor megismételtem. De Bella csak állt süketen, rám bámult, 
nem érezte meg jövendő éveink súlyát, Kosztolányi lelkét, a Sza
badkán bolyongót, „mert vén Szabadka áldalak, mit hosszú, bús 
évek alail hittem sorsnak, hazának", legyintett, és ezt mondta: „Hü
lye vagy.” Én pedig csak álltam, bámultam Pacsirtáék házhelyére, 
mérhetetlen fájdalmat éreztem, ki nem mondott szavak súlyát, tu
datlan fiatalságom bosszúságot okozó megmásíthatatlanságát, és 
nagyon, reménytelenül gyűlöltem Halina Bellát.

Most, szinte hetven évvel később, hogy erre járok, nem emlék
szem csak a szélre, az álldogálástól sajgó talpam tompa bizsergésé
re, elragadtatásom komisz vakságára, amely űzött, hajtott egész éle
temen át, félreértéseket okozva köztem és az emberek között. Meg
értem ma már Bellát, megértek mindenkit, aki idegennek érzett 
engem, aki nem láttam az életet, csak a várost, a házakat, Koszto
lányik lábnyomait. Megértem hozzátartozóimat, de nem tehettem 
másként. Mára nem marad más, mint a bocsánatkérés szeretteim 
nyughelyén, a temetőben.

Gruber Emmát megviselte az előző napi hosszú séta a temetőbe 
és vissza. Elaludt ültében. Reggel ezt nagyon röstellte önmaga, de



főleg a kérdőn néző kutya előtt. Elhatározta, hogy rendet tesz író
asztala fiókjaiban, így keltve a frissesség látszatát. Két fontos dolog 
akadt a kezébe: egy nagyon régi jegyzete és egy képeslap. Elmélázva 
ült fölöttük, amikor csöngettek. Míg beengedi vendégét, tekintsünk 
bele a cetli tartalmába:

„Néha, amikor már annyira sok körülöttünk a szépség és boldog
ság, az emberek -  különös tekintettel a szerelmesekre -  olyannyira 
egymásba buknak a hazafelé tartó utakon, hogy az már szinte fáj, 
akkor vegyük kezünkbe Füst Milánt. A rejtőzködés, a ködbe veszés 
költőjét, vagy még inkább az írót, keserűmandula-ízű szerelmek, 
zsigerekig ható szenvedések -  melyek a szenvedély betegségéből 
származnak -  íróját, a legnagyobb tudás ismerőjét, amely tudást 
azonban kevesen tudják vállalni, így még kevesebben írják meg, 
hogy A szereti B-t, B szereti C-t, és így tovább, a végtelenségbe 
vesző utolsó lélegzetvételünkig. Mindig azt, ki nem bennünket sze
ret, s mindig az, aki után nem vágyódunk. Ezen tudás vállalásától 
lesznek illatosabbak az orgonák, lesz ízesebb szánkban az étel, de 
élvezni nem tudjuk szenvedésünk miatt, talán ezért tűnik ízesebb- 
nek, illatosabbnak. S így van jól, mert minden beteljesülés után 
nagyobb a magány, ahogyan erről Weöres tudott minden halandó
nál többet. S minek a bárgyú arcú beteljesülés így? Minek akkor a 
puha-meleg, de azonnal gúzsba is kötő egymásba bukás?

Nem leszünk élet-ízért remegők, ha Füst Milánt olvasunk, de 
leszünk mindenen túli vállalói az egyetlen igaz képletnek, az »A- 
B-C-nek«. S nem pillanatokra lesznek illatosabbak az orgonák, ha
nem mindig; ugyanúgy, mint ahogy bőrünk is állandóan keserűman- 
dula-illatot fog árasztani. Lesznek, akik ezt az ülatot arzénnek fogják 
hinni, és elmenekülnek tőlünk, ennek örülünk, mert megmenekíte
nek a gúzsbakötéstől, s lesznek, akiket kívánnánk, de azok másokért 
epednek. Szenvedni fogunk ettől, és tágult orrcimpánk beleremeg 
a levegőbe.

Aztán meghalunk. Valójában mindig is irigykedve éltünk a hami
san, de mégis boldogokra, s percekre engedett csak fel tudatosan 
vállalt másságunk, amikor késő tavaszi éjszakákon hazafelé botor
kálva Füst Milánra gondoltunk, hiszen annyira fájt az egymásba 
bukó szerelmesek látványa. Keserűmandula-illatunk magányra kár
hoztatott, és közelebb hozta a létet: virágillatot és ételek ízét. Va
lójában elégedettek vagyunk különbözőségünkkel, ám halálunk 
óráján mégis eszünkbe fog jutni, hogy Füst Milán is társsal az olda-



Ián élte életét. Ajkbiggyesztünk, és legyintünk egyet: túljártunk az 
eszén: mi élni mertünk úgy, ahogyan ő »csak« írni. S lecsuklik fe
jünk, mint azon a Michelangelo-képen, s ránk borul az Éj.”

Gruber Emma, kezében a réges-régi képeslappal, hellyel kínálta 
vendégét. Amikor az elment, írógépéhez ült, helyére rakott néhány, 
az asztalon szertegurult almát, s miközben kutyája ásítani, ő maga 
írni kezdett.

KESERŰMANDULA-ÍZŰ TÖRTÉNET A MAGÁNYRÓL

„kiosztják le nem élt idődet”
(Szőcs Géza: Időszerűségét vesztett végrendelet)

A történeteket mindig máshol kell kezdeni. Szétágazásuk már 
mesélésük előtt megkezdődik. „Minden akkor kezdődött, amikor 
belekortyoltam a forrón és mélyfeketén (akár az éj) gőzölgő kávéba 
-  mondanám, de tudom, hogy egészen máshol kezdődött, még ha 
az időrendiséget nem is tartja tiszteletben ez a furcsa kezdet, amely 
nem szűnik meg dobogni éltemben -  Rilkét fordította e szóval Sza
bó L. -, sőt inkább fokozódik, érdekes: megszoktam, hogy a kezde
tek befejeződnek. Ez nem. Tehát ott kezdődött, hogy kibírhatatlan 
fájdalmat éreztem a körülöttem buján kibomló szépség -  lombo- 
sodtak a fák -  és az egymásba bukó szerelmesek láttán -  van ilyen 
-, ám nem éreztem hasonló dolog utáni vágyat. Azonban a fájdalom 
eszembe juttatta kedves írómat, Füstöt, az Á-B-C-képlet tudós író
ját, s ez az emlék Füst műveiről, ez a tudás saját életemből, mond
tam már régen: nekem egy vesszőfutás lesz az életem, elindított egy 
folyamatot, egy őrült kavalkádot, egy kezdetet, amely fokozódik... 
igen, most tartok ott, ahonnan indítani kell ezt a történetet, most 
értem a forrón és éjfeketén (akár a mély) gőzölgő kávéhoz. Akarod, 
hogy folytassam? Megtehetem: öreg vagyok és komoly. A sárgán 
leomló lámpafény eltakarja könnyeimet és ráncaimat is, a halkan 
éneklő S. V. pedig titokban tartja hangom remegését. Erről a ké
peslapról jutott eszembe ez a történet.

A kávé mellől keltem fel, hogy elutazzam a Városba, régtől dé
delgetett tervem volt ez, s nem volt benne semmi különös: elmen
tem: nem menekültem. Elmentem: nem hiányoztam. Oda is ma
gammal vittem Füstöt. Ugyanis azt hittem, hogy ő az, aki tudja az 
igazságot. Aztán... de várj, nem sietek, nem fonom egymásba a



történeteket, lassan. Itt ez a kis piros füzet, megsárgult a papír, 
elhalványult a zöld színű tinta, amellyel élményeket, gondolatokat 
írogattam ott, a Városban, de nem csoda: sok-sok éve már ennek. 
Olvasd, mit írtam: »néha, amikor már annyira« várj, ne ezt. Innen: 
»Lehet, hogy Füst le tudta írni a várost, anélkül, hogy látta volna, 
én annyira középszerű vagyok, hogy még így se tudnék semmi érde
keset írni, hogy itt vagyok. Ezeket a sorokat a B. téren írom, meleg 
van, aranyosan csillog a nap az emlékmű szárnyas figurájának tete
jén. Kerek asztalka áll előttem, óh, a kávéházi kerek asztalkák, rajta 
kávé, ez a Les Grandes Marches kávézó.« Állj is itt meg, ehhez a 
történethez ez most elég. Látod, ennyi az élet: felállsz a kávéd mel
lől, fejedben kialakított igazságokkal, leülsz egy másik kávé mellé, 
és azt képzeled, hogy mindent tudsz már, nem érhet bántódás, A - 
B-C. Megelégszel azzal, amit nem ad az, akit te, s adnak azok, akik 
téged szeretnek. Úgy hiszed, nincs hosszan tartó, kiegyensúlyozott 
érzés, melynek nehéz percekben a hátad vetheted, csak a füsti kép
let, mely hitet önt magányodba.

Aztán nem is történt a Városban semmi más, ami e hitből kilen
dített volna. No, igen: a hamis, álszent kiegyensúlyozottság. Fölve
szed a telefonkagylót, megcímezed a levelet, és mindezt a semmit- 
nem-akarás jegyében, felhívod a kisvárost, hogy megtudd: porosak-e a 
fák, unalmasak-e az ébredések, tunyák-e a mozdulatok, s közben 
lesed a hangsúlyokat, vajon hiányzol-e. Nem valakinek, nem egyva
lakinek, olyan úgysincs, csak általában a városban számodra isme
rősként járkálóknak. Folytassam? Szomorú történet ez, s nincs is 
tanulsága. Egy szomorú élet, mely hosszabb lett, mint vártam volna, 
nem bír érdekes és mesélésre érdemes momentumokkal. De foly
tatom, ha már akarod, tanulj belőle, tanulj.

Újra szétágazik a történet, de kihagyom a kevéssé fontos része
ket, kihagyom az utazásokat, amelyeket már csak azért tettem meg, 
hogy időről időre eltűnjek, így leplezve a fokozódó kezdéssel kiala
kult érzelmet magam előtt, hogy titkoljam a magányt. Harcoltam 
magam ellen. A füsti képletben sem hittem, elvetettem, azután, 
hogy hazajöttem, nem akként voltam hát magányos. Más történt. 
Illetlen lett volna bármit is éreznem. Megérted a szavaimat? Illet
len. Hát mondd, hogy lehet így párosítani a szavakat, hogy illetlen 
érezni? Megpróbáltam nem gondolni erre, megpróbáltam beillesz
kedni, elfogadni, a szavak mögött értelem van, s igenis létezhet ér
zelem, amely illetlen. Nem sikerült. Belevágtam a mindenkori



őrültségbe, pedig azon a nyáron a Szabadka menti erdőben a tom
boló nyárban korán lehullt sárga leveleket, ősszel tüskés burkú 
gesztenyéket gyűjtöttem, s mondogattam magamnak, hogy ilyen va
gyok, korán lehullt, megsárgult levél, de ilyen kellene hogy legyek, 
kerek, tüskés, kézbe nem fogható, mint a gesztenyefa termései. S 
noha mára semmi nem maradt, csak az emlékezetet idéző tárgyak, 
s egy kezdés amelynek nem tudom, mi lesz a vége, mert még van 
bennem lélek, mert még lélegzem, ez a semmi is a mindent jelenti 
nekem, hogy mindent és mindig érdemes és kötelező megélni. Hogy 
a Szküllák és Kharübdiszek nem azért vannak, hogy kikerüljük, ha
nem, hogy legyőzzük őket. Még ha ez időnként nem is illő.

Hallgasd, »I thought I found a mán of my dreams, now it seems 
this is other story. Ne hidd el, mert nem lehet minden történet egy 
másik.«”

Gruber Emma fáradtan nézte maga előtt a telegépelt papírt. 
Megdöbbent attól, hogy már a napi eseményeket is leírja, még ha 
azok csak emlékeket idéznek is. Elrettent attól, hogy írásba foglalta 
a vendégével való társalgást. Ennek véget akart vetni. Csomagolni 
kezdett. A kutyát elfelejtette, rázárta az ajtót. Mivel többet nem tért 
vissza, nem fájt érte a szíve.



A HAJ

Löbl Sára végigsimított fejbőrén, amely egészen öreg és sárga volt 
már, akár egy agyonhasznált térkép, egy szegény kisgyermek térké
pe: fejbőrének erezete a vízhálózat, apró dudorai a domborulatok, 
varratai a vasúthálózat, májfoltjai a lakosság eloszlása területen
ként. Pihe-puha fehér hajpihéit azonban semmihez sem lehetett 
hasonlítani, csak a májusi hó furcsán nagy, öngyilkosságra születő 
pelyheihez. Érdekes módon az állandó borotválás nem erősítette 
meg a különben gyér, „szögszín” hajat, de ez nem hátráltatta a leány 
helyezését a férjhez menendők sorában, hisz parókája volt olyan 
szép, mint bárki másé. Erre gondolt most, erre gondolt mindig, 
ahányszor csak leült a komódra erősített ovális tükör elé, s végigsi
mított kopasz fején. Az évek folyamán vénülő kezén önálló életet 
éltek ujjai, fürgék voltak és idegesen rezdülők, csak a karikagyűrűbe 
zárt ujja volt kissé másmilyen, azt idegenszerűen tartotta, mintha 
nem is az övé volna, nem a sajátja, hanem egy puskázásra használt 
műujj, amit ügyesen illesztenek hatodikként a tenyérhez, hogy egy 
rajta lévő lyukból kényelmesen átírhassák az anyagot. S ez talán így 
is volt. Karikagyűrűs ujját arra használta, hogy végigpuskázza az 
életet. Mint egy asszony. Akit nem szólhatnak meg. Akinek irigyel
hetik szombati toalettjét. Aki méltóságteljesen nézi el férje gyön
géit, a szőke-fitos Médit a Rudics utcában.

Sára elfintorította keskeny száját, majd kinyújtotta kezét az éjje
liszekrényen heverő paróka felé. Felrakta, megigazította, mint az 
idők kezdete óta mindig. S nem értette meg, hogy másként is lehe
tett volna. Hogy a kopaszság s a paróka meg a szögszín, gyér haj 
nem törvényszerűek, nem értette meg, de érezte, hogy van egy má
sik világ, létezik egy másmilyen ébredés, amikor nem szúr a kiser
kenő haj, s az édesebb-mámorosabb lehet, de legalábbis puhább.

Odakint hideget leheltek magukból a varjak. Feketeségük ráégett 
a tájra, mozdulatlanságukban benne rezgett a telek mindegyike. Sá
ra egyedül volt, az új világban barátnővé előléptetett cseléd, csak az 
maradt, s most piacon volt, fenyőágat vásárolt, hisz közeledett a 
karácsony, a piszkosszürke kontyba fogott hajat viselő öreg cseléd



ünnepe. Sára ténfergett a megmaradt házrészben, és nem gondolt 
a halott férjére. Télen sohasem gondolt rá, télen jobban gyűlölte, 
mint nyáron, télen minden napja úgy múlt el, hogy visszapergetett 
és másként történtetett meg egy eseményt, az életét, estig játszott 
sok-sok édes gondolattal, míg nem ült ismét a tükör elé, hogy leve
gye a parókát.

Sára lánykori barátnője a Főgimnázium igazgatójának a lánya 
volt, Máriának hívták. Órás sétákat tettek kart karba öltve a Szent 
István tértől a Teréz térig, a Deák utcán végig, útba ejtve a Szent 
Rókus-kápolnát, és Mária, aki egy szép nevű francia íróról mesélt, 
meg-megállt az úton, s halk hangon magyarázta, mi minden szép
ségeset írt az a francia a templomokról, aztán elkanyarodtak az 
Eötvös utcába, leereszkedtek a sárga, csúszós macskaköveken a 
Damjanits utcára, majd elgyalogoltak az indóházig, s nézték a pá
lyaudvar felől felszálló füstöt, s ilyenkor mindig Dezsőről beszélget
tek, Mária bátyjáról, aki Pesten járt egyetemre, s karácsonyra várták 
haza. Sára nem ismerte Dezsőt, egyszer sem látta, mint ahogy Má
riát is csak az utcán és véletlenül ismerte meg, s nem árulta el neki 
a nevét, azt mondta, hogy Tóth Anna a neve, s hogy a szülei mar- 
tonosiak, de meghaltak, ő a nagyanyjánál lakik itt, de nem sokáig, 
mert el fog menni világgá. Sára nem volt hazudós, csak félt, hogy 
elveszítheti az okos, bár csúnya lány barátságát, aki olyan távoli 
dolgokról mesélt neki, izgalmas kalácssütésekről a családias szom
bat délutánokon, meg hancúrozós reggelekről, amelyeken a fiútest
vérek az ágyból egyenesen a lányok ágyába szaladnak, s nem kezet 
mosni. És a Mátyás-templomról is mesélt Mária, hogy ott koronáz
ták I. Róbertét, Ferenc Józsefet, ott helyezték örök nyugalomra III. 
Bélát, s ott szólt Liszt koronázási miséje, s azt is mondta, hogy 
„földrészünk kultúrájának meghatározói a katedrálisok”, s ezt De
zsőtől, a bátyjától hallotta. Sára számára izgatóan szép volt ez a 
világ, s míg Máriával sétált, valóban Annának érezte magát, csak 
amikor szétrebbentek karjaik, s hazafelé indult -  hatalmas kerülő
vel - , hogy Mária meg ne sejtse, hogy ott lakik a Széna téren, csak 
akkor jött rá, hogy nem egészen helyes, amit csinál, de elhessegette 
a kellemetlen gondolatot, inkább nézte, hogyan tipegnek a verebek 
mellett otrombának tűnő galambok Wolf doktor háza előtt, és De
zsőre gondolt, aki nemsokára hazajön.

Az öreg, halála felé lépegető Sára almát és sajtot evett, aztán 
durvára reszelt cukros diót, és merengett. Megváltoztatta azt a het
ven év előtti eseményt.



Akkor már itthon volt Dezső, és ismerte Tóth Annát, mi több, 
bájosnak találta, megdobálta volna hógolyóval. hogy aztán lecsó
kolja a lány piros arcáról az olvadásnak indult pelyheket, de Anna 
nem hagyta. Keskeny szája morcos lett, fekete szeme elkomorult. 
Ne dobálj! -  kiáltotta, s elfutott, alig lehetett utolérni. Dezső nem 
értette, de hagyta. Tetszett neki a lány, jobban, mint addig bárki.

Egyik délután, amikor már forró volt a szájuk az el nem csókolt 
csókoktól, forró a fejük a ki nem mondott szavaktól, forrók ujjaik 
a véletlenszerűnek nem mondható összeérintésektől, s mindemellé 
hatalmas pelyhekben hullott a decemberi hó, Dezső elfeledkezett 
önmagáról, a templomot bámuló lányt megcélozta egy jókora hó
golyóval, s el is találta a fejét, mintegy ötlépésnyi távolságról. Hogy 
véletlen volt-e, vagy az egész délután tartó séta, fogózás eredménye, 
de Sára fejéről leesett a paróka. Visszafordult, s ott állt kopaszon 
egy fiú előtt, akinek ő volt addig a legszebb. Kopasz feje csillogott 
a ráhulló hópelyhektől, akár Dezső szeme az összegyűlő könnyek
től. Sára elpirult, keze-lába megbénult, jeges dermedtség szorította 
össze szívét. Hallgatott, nem hajolt le a paróka után. A templomban 
harangoztak. Dezső lassan megfordult, és szó nélkül ment el. Sárá
nak csak az fájt, hogy soha nem érezte, amikor Dezső a fejét, a haját 
simogatta.

Aztán férjhez ment Jakab Lőrinchez, hiszen parókája volt olyan 
szép, mint másé. Sokat sétált a templomok körül, s arra kérte az 
Istent, hogy ne adjon neki lányt, vagy ha lánya születik, haljon meg. 
Lassan öregedett. Gyerekei és a férje nem tértek vissza a rájuk zárt 
és útnak indított vagonokból, de Sára nem sajnálta. Azt hitte, hogy 
ő sem él már sokáig. Tévedett.

Azt a büntetést kapta, hogy minden télen jobban szenvedjen, 
hogy a másodperc tört része alatt másfelé röpítse a hógolyót. El
aludt a székben, míg a cselédjére várt. Parókája félrecsúszott, azt 
igazgatta, amikor felriadt a kulcszörgésre. Ujjai fürgék voltak, ide
gesen rezdülők, csak a karikagyűrűbe zárt ujja volt kissé másmilyen, 
azt idegenszerűen tartotta.



AZ ELŐIMÁDKOZÓ

Első negyedében járt a hold. Érdemes volna belekezdeni valami
be, gondolta Ezra bar Tholmaj, az előimádkozó. Ilyenkor, amikor 
a hold sarlója jobb felől van növekedőben, minden tevékenység sze
rencsével kecsegtet. Talán meg kellene nősülni. Ámde a házasság
gal az a baj, hogy megmarad akkor is, amikor a hold fogyóban van, 
és az asszony ott szuszogna mellette teliholdkor is. Vagy italboltot 
nyitni? Az emberek mindig isznak. Borra, pálinkára mindig jut. S 
miért ne ő nyújtaná nekik a mámort, ők meg fizetnének, örömmel 
hagynák nála a pénzüket a mámorító fehérborokért, az izgató szom- 
jat előidéző vörösborért, a fenékgömbölyítő sörért. Berci boltja. így 
nevezné el az üzletét. Ott nyitná meg a piac közelében, a nagyanyja 
házának udvarában, két lépésre a mindig tömött piactól, furcsa egy 
város, délután is ugyanolyan forgalmas a piac, mint a reggeli órák
ban, de nem is csoda, hisz a messziről jött cigányok egész nap ott 
időznek, ott is alszanak, rádőlnek zsákjaikra, izzadságszagú görög
dinnyéket árulnak másnap, töppedt paradicsomokat, zsírosán fény
lő zöldpaprikát. A szomorú időkben cigarettát is lehet kapni, meg
nyomorított doboztestükben görcsbe rándulva várnak halálukra a 
cigaretták. Szemben a bolttal a zsinagóga lenne, hej, a zsinagóga. 
Bar Tholmaj szomorúan szívott bele cigarettájába, szemével a hol
dat fürkészte. Berci boltja. Igen, ez jó elképzelés. A fülledt augusz
tusi éjszakában vadul ciripeltek a tücskök, ezen a nyáron megőrül
tek, muzsikáltak észveszejtve, mintha ünnep lenne minden még 
megért este. Hajnóczy tücskei, ezt a nevet adta bar Tholmaj a kert
jében lakó hegedűsöknek, önfeledt lármájuk estéinek nélkülözhe
tetlen kellékévé vált, megdöbbenést és némi haragot csak akkor 
érzett irántuk, amikor kettő közülük beköltözött a házba, Ezra na
pokig nem tudott aludni, hiába kereste őket, ciripelésük egymásra 
licitálás volt a háztulajdonos szórakoztatására, aki azonban aludni 
szeretett volna, álmosan botorkált, húzgálta el helyükről a bútoro
kat, de a prímások mindig máshol voltak, míg egyszer, egy esős 
vasárnap reggelen az egyikre ráakadt a mélyhűtő, a másikra a fri
zsider mögött. A motorok melege vonzotta őket oda. Hirtelen meg



üresedett a ház, a hűtők zúgása fejfájdítóan monoton lett, ilyen 
lehet, amikor véget ér egy szerelem, gondolta Ezra, és lefeküdt, 
hogy kialudja magát. A teraszra, ahol most ült, nemcsak a tücskök 
ciripelése hangzott föl, hanem a vasút zaja is, ahogyan tolatnak a 
mozdonyok, húzzák rozsdás, elhanyagolt vasúti tehervagonjaikat, 
sikítva próbálnak fékezni, hogy leszálljanak, és megigyák a kávéju
kat a mozdonyvezetők, a vasút első számú urai, a főszereplők, élet 
és halál urai, az utasok és csomagok felelősei, a váltók lovasai. Va
jon milyen emberek voltak, milyen mozdonyvezetők, akik annak 
idején nagyszüleit és még sok más ismerőst szállítottak, de nem 
retúrjeggyel. Hogyan lobogott kék ingük a szélben, fekete hajukba 
miként kapaszkodtak bele a kavargó hópelyhek? És most kik szál
lítják az újabb szerencsétlen utasokat, akik önként hagyják oda he
gyes otthonukat, indulnak a határ felé? Csak olyan emberek, mint 
én, fizetésért teszik a dolgukat, és leszállnak a mozdonyról, hogy 
megigyák a kávéjukat. A mostani utasok vízummal utaznak. Hiába, 
civilizálódik a világ. Ezra felrakta lábát a fehér műanyag székre, 
nézte a holdat, és hallgatta az éjszakát. Mert az éjnek hangjai van
nak. Ahogyan zenetanára mondta mindig, erről Mozart tudott min
denkinél többet.

Bar Tholmajt Strommer Bertalannak hívták az iskolában. Még a 
barátai sem tudták, hogy ő valójában miért Bertalan, bar Tholmaj, 
vagyis Tholmaj fia. Nem is akarta elárulni, eszébe sem jutott, hogy 
beszéljen erről. Teljesen külön élt benne a két fiú, az egyik olyan, 
mint a többi, szereti a lányok nyakába dobni a hógolyót, bámulni a 
lábukat tornaórán, puskázik dolgozatíráskor, focizik a nagyszünet
ben. A másik fiú főleg szomorú volt, mert ahogy vége lett a hétnek 
az iskolában, pénteken délután, neki a Bibliát kellett olvasnia, az 
Énekek énekét, tudta már fejből, de nem volt menekvés, az apja 
odaállította maga mellé, s mormolták egymás után a szavakat, pör
gették a mondatokat. Szépen meg volt írva, bar Tholmajnak sűrűn 
ágaskodott a nadrágja, mert elképzelte az említett melleket, meg 
sokkal többet is annál, de az apja, mintha csak tudta volna, magya
rázni kezdett, hogy a népről van itt szó, rólunk, meg Róla, a határ
talan szeretetről, amint irántunk érez, amiért cserébe semmit sem 
kér, de amit kér, azt sem tudjuk megtenni, mindig, az első adandó 
alkalommal behódolunk. Nem elég, hogy bálványokat, de hamis 
bálványokat imádunk, legyen az ember, állat vagy ideológia. Ezra 
nem értette, hogy ha nem szabad bálványt imádni, akkor minek azt



fokozni hamis bálvánnyal, de nem kérdezte meg, várta a hétfőt, 
hogy újra Berci lehessen. Az apja, akár nagyapja is, a közösség elő- 
imádkozója volt, s annak kellett lennie Ezrának is. Szerencsére -  
gondolta ő -  mire rá került a sor, ez a szerep jelképessé vált, évente 
kétszer jöttek össze nem is a nagy, a piaccal szembeni, hanem a 
kicsi, a téli zsinagógában, imájuk rövid volt, hadarva olvasta, amit 
nem tudott kibetűzni, azt átugrotta, vállán gyűrötten csavarodott a 
Jeruzsálemből hozatott tállít, aranyos cérnája csillogott a hideg zsi
nagógában összegyűlt maroknyi ember szemében. Kisfiú korában 
még sokan voltak, ő tette fel a négy pészáhi kérdést, nem szerette, 
hogy így van, focizni szeretett volna inkább, de a bor jó volt, ahogy 
nyalogatták a lányok és mindenki, közben arra gondolt, míg csik
landozta a torkát a korty, hogy izraeli szűz lányok talpa alól került 
az ő szájába a bor, csak ilyen bort ittak, míg nem jöttek értük a 
vonatok. Ezra sohasem gondolkodott el azon, hogy az iskolában ő 
és a többiek, Efráim-Feri, Benjámin-Berci, Hanna, Ruti és Ráhel 
úgy beszélgetnek a másik többiekkel, Lacival, Rudival, Beával, 
Zvonkóval és Damirral, mintha nem léteznének a szombat esték, a 
gyertyagyújtás, édesanyjuk áldást mondó, halk hangja, a nagy ivá- 
szatok és a kovásztalan kenyér ínyt felsértő rágcsálása, mintha az 
egy másik világ volna. Maguk között sem beszéltek erről soha. Ki
csit mindannyian örültek annak, hogy az új világban nem kell 
ennyire kettősen élniük, bár lelkiismeret-furdalásuk volt a vonatból 
soha vissza nem térők miatt. Talán azért is tartották meg legalább 
a két főünnepet, jöttek össze kétszer évente, hallgatták Ezra hadaró 
hangját, mint szüleik, nagyszüleik hallgatták az ő apját, nagyapját, 
igaz, hogy sokkal sűrűbben.

Bar Tholmaj nem unatkozott a teraszon, bár semmit nem csinált, 
csak bámulta a holdat, mintha azt várta volna, hogy az becsapja őt, 
rajta akarta kapni, amint puffadni kezd, mígnem telihold lesz, s neki 
nem lesz szerencséje az előbb kigondolt italbolttal. De a hold nem 
változtatott alakján, mint szülés után az asszonyok, akik mind sok
kal kövérebbek, mint terhességük előtt és alatt, ott ült egykedvűen 
a hársfa ölében, karcsún és szomorúan, az augusztusi hold. Lehet, 
hogy mégsem hagyott el nyomtalanul a gyerekkorom, úszott ki be
lőlem, halt meg bennem, gondolta Ezra. Lehet, hogy italboltot is 
csak azért szeretnék nyitni, mert valahol mélyen ott lakozik bennem 
azoknak az ünnepeknek az emléke, amelyeken körbeadtuk, egymás 
után emeltük szájunkhoz a kelyhet, ittuk magunkat az asztal alá,





mert örömnek napja volt. De ha így van, akkor sem akarok gondolni 
rá, mert jó nekem így az életem, mint egy buta kirándulás a síksági 
hegyre, olyan az évi két alkalom, amikor imát mondok, a többiek 
meg mormolnak utánam, nem sokat teszek, de mégis kifáradok, 
miért van így? Nem mentem el Izraelbe, amikor hívtak, kell a fog
orvos. Nem haladtam itt előre, apám hangja kísértett a bálványok
ról. Sehol se vagyok, még a várost se szeretem, lesem itt a holdat, 
mint egy magányos szuka, hallgatom a tücsköket meg a vasútállo
más zajait, akár egy kivénhedt bakter, s közben olyasmin gondolko
dom, amit rég elfelejtettem. S közben sütött a hold, van ilyen, meg
történik néha, hogy a hideg is forróvá lesz.

Az volt a legrosszabb, hogy fejből kellett tudnom a bibliai törté
neteket, hogy milyen betegsége volt Jóbnak, mit mondott Jónás, 
miből volt a lába a király álmában megjelent hatalmas alaknak, 
miért nem voltak jóban a kánaánbeliekkel, mit csináltak a hetedik 
napon Jerikó falainál. Esett a hó, zuhogott odakint a napfény, mo
ziba és szerelmeskedni jártak az iskolatársaim, én meg néztem apám 
szigorú szemébe, és válaszoltam, válaszoltam, mert mit is tehettem 
volna mást. De belül, legbelül csak arra vágytam, hogy Bertalan 
legyek, Berci, titkok és tudás nélkül, különbözőség, másság és ket
tősség nélkül, beolvadni lenne jó, föloldódni a többiekben, disznó
zsíros kenyeret enni, sajtot hússal és tintahalat, miért nem lett jó, 
amikor mindezt megtettem, miért érzem hazugságnak ezt is csak
úgy, mint az évi két elhadart imát, boltot nyitok, és berúgok, mint 
a szamár, aztán megnősülök, ha ismét horpadt lesz a hold hasa. Bar 
Tholmaj rágyújtott, figyelte, hogyan ketyeg bent az óra, elégedett 
volt, szerette a tücsköket és a rozsdafoltos vagonokat, nem bánta, 
hogy sokat isznak az emberek, mert félnek és szomorúak, nem érez
te sajátságos vonásnak, hogy ő ebből hasznot akar húzni, helyére 
tett mindent, Berci volt, a leendő italbolt tulajdonosa, majd kippát 
csap a fejébe, hogy eredetibb legyen az egész, hajcsattal rögzíti a 
hajához, szűz lányokról fog mesélni, hogy vegyék tőle a bort, Noét 
emlegeti majd, akivel lám, mit tett az ital, hasznosítja azt a sok 
gyerekkori salakot, ha már elfelejtette, de mégsem. Csak újból jár
jon első negyedében a hold. Elégedetten pöccintette le a hamut, 
öntelten már-már, és buja emlékek után kutatott. Tücskei hangver
senye még tartott. Ünnepelték a holdat. Ezrának egyszerre eszébe 
jutott, hogy a szerencsés és nem szerencsés időszaknak a holdhoz 
kötése kínai hagyomány. Legalábbis ő ezt olvasta. Érdekes, mondta,



mintha nem tudnák, vagy tényleg nem is tudják, hogy minden csak 
Istentől függ? Csak amikor már befejezte a gondolatot, akkor érzett 
végtelen csömört, a már megint nem sikerült keserű ízért a szájá
ban, mintha nyitott vagonokban vitték volna őket, gondolta.

Berci boltját Bacchusnak hívják, mert itt nem lehet kiírni az 
előzőt úgy, hogy alliteráljon is. Furcsa, hogy a nyelvek mennyire kü
lönböznek. De a bort egyformán ízlelik. Nem volna, egyszerűbb csak 
inni mindörökké? így vélekedett Hajjam is, a muzulmán sorstárs.

A következő alkalommal a téli zsinagógában, hátában a marok
nyi ember, vállán az aranyos tállít, tett egy félfordulatot, s ekképpen 
arca egyenesen Jeruzsálem felé tekintett.



MESE A BOLDOGSÁGRÓL

Azt is mondhattam volna: történet. Csakhogy akkor a valóság
magra koncentrálnék, ami van is meg nincs is: olyan távoli, mint egy 
esemény, amely távolodik, de még nagyon is bennünk van, kínt 
okoz, tehát el kell felejteni.

Egyetlen mozdulat készülődött bennem: fölállni, elmenni. Lát
tam magam, amint megteszem. Egymás után többször, már-már kí
nos gyakorisággal vetült elmém képernyőjére a jelenet, hol kina
gyítva, hol részleteiben: ahogy megfogom a napszemüvegem: bele
kapaszkodom, hogy fölemeljen, és elvigyen. Láttam is magam egy 
pillanatra, amint a szemüvegbe kapaszkodva repülök, el, messze a 
háztetők fölött. A szerb templommal szemben lévő épület udvari 
részének homlokzatán van egy dombormű, a Kiserdő előtt elhúzó 
egyik utca zsákutca. Ezt már régről tudom. A szemüvegben kapasz
kodva repülök hát, látom a tetők cserepeit (itt már csak elvétve 
vannak olyanok, amilyenek a baranyai falvak szinte minden házán, 
igen-igen, ez is kimaradt, ma sem tudom, hogyan nevezik azt a cse
répfajtát), egy fényképről már ismerem a terepet: újabb templom- 
torony. A parókiára hosszú út vezet be.

Nem, még mindig csak ülök, és a kávéskanalat babrálom, nézem 
a szemüveget, amelybe kapaszkodva repülni látom magam, közben 
azt is érezem, hogy meztelen lábam szárán végigsuhan a szoknyám, 
megyek el: pedig semmi sem történik azonkívül, hogy -  mondom -  
babrálom a kávéskanalat. Két nappal korábbi kép: versrészletet lá
tok a Maclntoshon a kávéfőzésről. Ezek amolyan áttüntetések 
agyam komputerén. Már megint nem figyelek a bennem készülődő 
mozdulatra. Fürkészem a velem szemben ülőt, már amennyire a 
bennem lévő zajgás megengedi. Csak a szemét látom. Csak a kezét. 
Megriadok: lehet, hogy ez az ember csak így, részleteiben létezik? 
Hogy nincs egy időben szeme és keze, hanem csak hol ez, hol az? 
Elidőzöm ennél a mondatnál: hol ez, hol az. Ismételgetem, tetszik, 
amolyan jó kis formula. Közben megviszket a sarkam, erről ismét 
eszembe jut a bennem készülődő mozdulat. Szétcsúsznak a térdeim. 
Eddig észre se vettem, hogy össze voltak zárva. Jólesne a kávéska



nállal megvakarni a sarkam, aztán a tejszínt, ami rajta maradt a 
kanálon, a szemben lévő tükörre fröccsentem, esetleg a lila asztal
terítőre. Ezen változatok között nem tudok dönteni, közben meg a 
velem szemben ülő szem magyaráz: aki valaki, s ezért jó lenne ne
kem. Nem értem, mi köze lehet az én eladásomhoz. Tárgyiasultam 
volna? Ebben az esetben viszont nem fogom tudni bevégezni a moz
dulatot: fölállni, elmenni. Itt elidőzöm: mit tehet egy szoknyában 
ülő tárgy, ha viszket a sarka, még nem itta meg a kávéját, s el akarják 
adni. Talán nyávognom kellene, esetleg nyüszítenem, így bizonyítva, 
hogy nem vagyok tárgy. Közben a kéz kezd magyarázni valamelyik 
klip idegesítő mozzanatairól. Fölállni, elmenni. Kezdek formátla- 
nodni elmém képernyőjén, apró, pici ponttá zsugorodni egy nap
szemüveg szárán. Olyan vagyok, mint egy légyszar.

-  Mondd, kérlek, tudod-e, hogy én egy légyszar vagyok a szem
üvegem szárán a szerb templom felett? Nem kérdezhetek ilyeneket. 
Végezzem már be inkább a mozdulatomat. Öncsalás következik: a 
valóságban állok föl, igen, ez biztos, érzem, amint a cipőm hozzáér 
a sarkamhoz, s -  vécére megyek. A mellékhelyiségben azon töpren
gek, hogy a légyszart mint tárgyat, különös tekintettel azon tulaj
donságára, hogy nagyon is van (ennek bizonyítékai a bosszúságok, 
amelyeket okoz), el lehet-e nőként adni. Függőben hagyom a kér
dést, és visszamegyek a szemhez, aki most épp egy kéz, mert rágyújt. 
„ Rágyújt I Karikát fuj a füstből / Anélkül hogy rám nézne. ” Összeszám
lálom a Györgyök, Péterek, majd Istvánok számát az irodalomban. 
Erről eszembe jut egy falusi udvar, egyik részében asztal, fölötte 
hársfa, alatta én, kezemben egy Kortárs, olvasok: Nádas Péter leve
lét Lengyel Péternek Esterházy Péterről. Ez nem jó emlék: belere- 
meg a gyomrom, fájdalom kúszik bennem föl, milyen lehet a fájda
lom egy lila asztalterítőn? Fölállni, elmenni, mielőtt a légyszarból 
nő leszek ismét, és érezni fogok. Napszemüveg, kávéskanál, moz
dulat az agyamban bevégezve. Három rekvizítum, mégsem segít. 
Balga vagyok. Nem tudom dicsérni magam.

-  Mondd, kérlek, melyek az én hibáim? A szem rám mered. 
Őrültnek tart. Nyávogjak? Bucskázzak át magamon? Villan át az 
agyamon. Nincs közben válasz. Válasz nélkül nem mehetek el. A 
válasz, akármilyen is, küldés. El. Mint egy drámában: a szereplő 
jobbra el. A szereplő, aki leszerepelt, de a rendező nem tudja meg
mondani, hogyan kell jobbra el. Ebben nem segíthetek, akartam, 
légyszart is játszottam, mégiscsak itt ülök, és nyelem a kávét, emlé



kék zuhognak a fejemben az elmenés bevégzett mozdulatával föl
váltva, illanó emlékek. A szem szerint illanóak, nem szerintem is. 
Tovább ülök. A helyzet fokozódik, a mozdulat lefékeződik.

így még nem bántak el velem. A szerelmes kiszolgáltatottságának 
súlyos madara nyomja a vállam. Árnyéka rávetül a lila asztalterítő
re. Meghallgatom az utolsó mondatot. Megjegyzem. Fölállok, elme
gyek. Azóta is. Éjjelente arra ébredek, hogy fölállok, elmegyek, de csak 
ülök ott, és már a sarkam se viszket. Időtlen idők múlhattak el.

Na most: ha mindez nem így történt volna, akkor ez egy mese 
volna a boldogságról.



KÉPEK
„szivem, te is, szivem, 
hajrá, csak azért is.
Fogaim, izmaim.
A többi hazugság. ”
(Kosztolányi: Fohászkodás)

És ha elértél, Kedvesem, akkor mindennek eljött az ideje. Ha 
ráncos tetemünkből kiviláglik még némi fény, ha elaggott testünk 
követni tudja még az elgyötört, beidegződött és meggyalázott moz
dulatok örök szépségét, pókhálós szemünkben igazgyöngyként tö
rik meg a vágy, akkor jött el mindennek az ideje, Kedvesem.

Sarok nélküli szobádban látom magam, a parkra néző ablak előtt 
állva érzem nyakamon puha tapogatózásodat, vagy a folyó folyik el 
fölöttem. Beázott a tető, az esőcseppek összekeveredtek veríté
künkkel, és elriasztották a tetőtér lusta madarait. Nappal kell el
menni az ismeretlen házba, mert nincs benn világítás, és ráléphe
tünk előbbi otthagyott önmagunkra. Ha elértél, Kedvesem, akkor 
elérted előbbi önmagamat is, kérdések, válaszok gördülő zuhatagai 
nélkül.

Idegen városban hallgatod idegen folyó zúgását, de üvegcsere
pektől fáj összekaszabolt bensőd, mert végtelen ölelkezésünk akkor 
kezdődött, amikor a korhadó csónakon imbolyogva belelógattam 
ujjaimat a jéghideg vízbe; és a víz nyaldosó hullámai az ujjaim kö
zött te voltál körülöttem, láttad ezt a szememben, amikor összerez
zentem arra, ahogyan a rozsdás lánc lustán beletekeredett a szürkés, 
hideg, decemberi vízbe. Otthon voltál, életed folyóján álltunk egy 
korhadó csónakon, mert a vendéged voltam, és engedelmesen kö
vettelek a zizzenő, tapadó avarban le a vízig, hogy szürkesége bele
folyjon ujjaimba. És ha tényleg eltűnt az igaz, a dolgok valósága, s 
csak a lebegés marad egy süllyedni kezdő, korhadt csónakon, akkor 
nem érsz el sohasem, Kedvesem, hiába nyújtom feléd víztől csöpö
gő, téged tapogatni kívánó, a hajadba fúródni akaró ujjaimat.

Sarok nélküli szobád sarkait könyvek falták fel, levendulaillat 
zizeg a polcok mögött, elgondolkodó, örökkévalóságuk keménysé
gét és a mi múlandóságunkat fennen hirdető szobrok mögül pókok 
merészkedtek elő vaksin pislogva bele az éjjeli lámpa fényébe, mert 
csak a tetőtérben nincs világítás. Ha cseppenként kiszívod belőlem 
a keserűséget, ha ellenkezőjét adod annak, amire átvirrasztott éj
szakákon rám izzadt lepedőbe tekeredve ébredek, akkor elértél,



Kedvesem. Ha sok melegséggel szólsz hozzám. Szavak. Nyelvünk 
megformáltjai. Sivárságunk imái. Megmentők. Egy-egy deszkája a 
korhadó csónaknak: kapaszkodunk beléjük, rájuk ülünk, fölnyár
saljuk magunkat rájuk, elveszünk magunkban általuk. Kéjérzést 
nyújtó kék és rózsaszín szavak. Pikkelyes hüllőként hidegen ránk 
kúszó, kígyóként fojtogató, szürke szavak. Hangokba öntött moz
dulatok. Testünk szavai. Elveszünk általuk egymásban. Felnyársaló, 
hintázó lebegés. Betörni vágyó merevség és követelőző mély
séges űr.

Visszatérő képe egy pálmának, amelynek kecsesen hosszú levelei 
a mennyezetet pókhálózták be, lustán lógtak bele az éjjeli lámpa 
fényébe. Kinn korhadó fadíszítmény és üvegcserepek vezetnek le a 
parkba, gyökértől kétfelé ágazó fák közé. A fa képes így létezni, erre 
adj választ, Kedvesem, s akkor elértél engem. A parkra néző abla
kon nem áramlik be fény, vakon tapogatózunk egymás felé, ülünk 
egymással szemben, de nem látjuk egymást. Szeretnék vizet adni 
számból a pálmának, hogy levelei erősödjenek, s lepjék be árnyaik
kal a mennyezetet, fonjanak körül bennünket, tartsanak rabságuk
ban örökké, Kedvesem, hogy nézzem az arcodat, érezzem a mozdu
lataidat. Mert először szerettem profilból nézni az arcodat, aztán 
szerettem szemből nézni az arcodat. Aztán szerettem közelről nézni 
az arcodat. Aztán szerettem nézni csak a szemedet, aztán szerettem 
becsukni a szememet, és elveszni az arcodban, amely mindenhol 
volt: rajtam, körülöttem, alattam.

Tévedéseim szorító börtönéből nézek feléd, bűnbocsánatot csak 
Isten adhat, de hallom nevetésemet, elértél, Kedvesem, gyöngyöz
nek torkomban a hangok, epekövekké zsugorodott, epévé kövese
den keserűségem bukik ki a számon, mert megnevettetsz a me
séiddel, elvarázsolsz nyelved szavaival, mozdulataiddal. S testünk 
fehéren világít a sarkcsillag felé. Hallgatom hangodat. Tenyeredbe 
feltűnő finom Sággal simulnak bele testrészeim. Külön ízlelgeted 
valamennyit.

Felkorbácsoltad a véremet, kiiktattad belőle a szeretőmet, hogy 
önmagad helyezd ölembe. Ahogy fölötted voltam, úgy semmisült 
meg, égett el, amit hittem. Megfeszülő izmokkal emelkedem feljebb 
és feljebb, a fejed fölé, mindössze csak azért, hogy rád zuhanjak, 
füledbe fúrjam követeléseimet, kígyóként rád tekeredjek, meg is 
fojtsalak talán, a nyakadig emeljem lábamat, beborítsalak téged, 
eltemesselek.



Szeretnék vizet adni számból a szoba pálmájának, hogy nagyra 
nőjön, még nagyobbra, és itt tartson téged, ne tegye lehetővé távo
zásodat. Körülnézve keresem a tárgyak segítségét, cinkosságukat. 
Falióráid mutatóinak mozdulatlansága tán nem válik semmivé, ke
tyegésnélkülisége tán azt sugallja valóban, hogy nem jön el az éjfél, 
röpke, édes csodával megáldott időmnek vége.



AKENDŐ

A tigrispáfrány levelei betöltötték a szobát. Ahová nem jutottak 
el a karcsú ágak szabdalt levelei, ott árnyékuk nyúlt hosszúra, meg
szabdalva az éjjeli lámpa zöld ernyőjének a fényét, átkúszva a pác
barna szekrényen, Istenem, tíz lánc föld ára volt annak idején, az 
ovális asztalon, a hat kárpitozott széken. A paplanlepedő ráncai 
megadóan simultak a körömcipőhöz szokott bütykös, fájós lábuj
jakra. Ilona egyenes derékkal ült az ágyban, moccanatlanul. Meg
nyúlt, öreg fülei ideges hallgatózásukkal megrémisztették a csendet. 
Keze markolászásától gubancossá lettek a vállra terített kendő rojt
jai. Férjét, a város egyetlen húsgyárának igazgatóját, a neves állat
orvost, a karvalyorrú, büszke, mulatós és szép férfit hat hete tudja 
a temetőben. A tor másnapjának éjjelén tört be a házba, abba a 
házba a nevelt fia, amelyet az ő örökségrészéből vettek meg férje 
első feleségétől, a szerencsétlen Lizától, hogy törvényesen élhessék 
szerelmüket az állatorvossal, meg annak konok-furcsa fiával, aki 
most negyven napja törte rá az ajtót. Nehezen zizzen a csönd. Ilona 
arra a fiúra gondol, aki miután megütötte anyját, elment Szent An
talhoz, meggyónni bűnét: „le kell vágni a lábad, mert megsértetted 
anyádat”, mondta a szent, és feloldozta. Ám az a fiú hazatérve meg
ragadott egy baltát, kinyújtotta a lábát, és erős csapással levágta. 
Antal atya mentette meg, a kihűlt lábat imádkozás közben visszail
lesztette, a kereszt jelével megáldotta, ekképpen téve tanúbizony
ságot az Úr hatalmáról. Ilona egyik kedvenc története volt ez, akkor 
este is ezt olvasta, amikor nehéz zajjal fordult a kulcs a zárban, 
amióta kicserélte, s az előszobában hívatlanul koppantak a nevelt 
fiú léptei, hogy a tigrispáfrány árnyékába érve átkot szórjon Ilonára, 
lankatag angyalok aléló sikolya, mert ellopta a feleségétől a férjét, 
fiútól az apját, férfitól az emberséget, embertől a büszkeséget. Le
kapta aszott válláról a kendőt, a fekete alapon piros-sárga mintás 
kendő emlékét, a granadai sikátorban kezébe repülő -  egy ablakból 
esett ki -  kendőt, hogy megtapossa, ott, a tigrispáfrány reszkető 
árnyékában tapodjon rajta, s leköpje, igen, szájában sercegőn 
összegyűjtött nyálát ráfröcskölje a drága darabra, melynek évei



számtalanok. Ilona egyre csak azt sikoltotta, hogy baltával kéne le
vágnod a lábad, apád ha látna, a térdedből kellene aláfolynia a vé
rednek, rá a sárga szőnyegre a piros véred, ömlene, ömlene, tócsá
ban állapodna meg az ovális ébenasztal lábánál, összefolyna a ken
dő mintájával, arabeszk lennél te magad is, hálátlan fiú, torz figura, 
fél lábon állnál, a csonkát meg hátranyújtanád, de nem sajnálnálak, 
sikoltotta Ilona, fülcimpái remegtek, arany fülbevalói lehúzták, 
megnagyobbították az amúgy is kinyúlt lyukat a fülében, csupa lyuk 
volt az öreg özvegy, az orra, a szája, a fülei. Vigasság, fájdalom el 
nem múlik soha, mondta a nevelt fiú, de te egy ócska kurva vagy, 
Ilona, Ilona, mert így akartad, hogy hívjalak, nem mama, akkor 
most miért, minek a balta, lopó vagy, átkozott, ezt a kendőt is lop
tad, tudom, mesélted, forró volt a nap Granadában, amikor az ab
lakból aláhullott e kendő, valaki leejtette, de te nem vitted vissza, 
elloptad, mint az apámat, hát ha szorongatod, a nyálam is legyen 
már rajta, marja ki a bőröd. S lekapta az asszony aszott válláról a 
kendőt, megtaposta, leköpte, s elment. Negyven napja volt ez. Az
óta már megszárította a csípős tavaszi szél az arabeszkemléket, ki
pihente bütykös lába a hathetes mise fáradalmait, lassan éjszakái is 
kellő rövidségűekre zsugorodnak álmaihoz, amelyekben az állator
vos karvalyorra csiklandozza lábujjait, és egyre följebb, beleveszve 
a puha prémbe, megdöfködve a kendőbe rejtett rózsaszínes dom
borulatokat, éppen csak az éjszaka kezdete a nehéz, az az időszak, 
amikor leteszi a könyvet, Páduai Szent Antal élete, s még nem jön 
az álom, s a tigrispáfrány levelei megszabdalják az éjjeli lámpa zöld 
ernyőjének a fényét. Ilyenkor ül Ilona egyenes derékkal az ágyban, 
vállán a kendővel, szürke szemei, amikor először láttam magát a 
villamosban, szemei átfúrták az ingemet, kiszívták a gondolataimat, 
elhódították a lelkemet, mondta első beszélgetésükkor az állator
vos, megbolygatják a csendet. Várja a nevelt fiát, akinek el kell 
jönnie bocsánatot kérni. Nem volt a misén sem. A vállára terített 
kendő mintáit nézi.

A nap forrón csap ki sárga lángjával a pirosra hevített utcára. A 
déli órán alig feketéllik árnyéka a házfalaknak, de a granadai kes
keny utcákon most még sincs más, csak ezek a rövid árnyékok meg 
a gyorsan lépdelő fiatal nő. A szűkén kanyargó utcán még egy kocsi 
sem férne el, akár a granadai nők derekáról mintázták volna őket. 
Az Alhambra felé veszi lépteit a nő, akin a hőség ellenére egy ara- 
beszkes kendő van, lazán, könnyedén takarja el őt, a rojtok lágyan



himbálóznak csípőjén. Elmegy a befejezetlen palota előtt. Az osz
lopsoros udvar némán szívja magába a napot, a fehér oszlopok alatt 
a boltíves bemélyedésben, pontosan a harmadik és negyedik oszlop 
között, az emeleten is végigfutók alatt áll a férfi, merőn bámulja a 
korintho;sziakat, majd kilép a térre, s megindul lefelé a dombon, 
abba az irányba, amerről egy kendő csücske sejlik föl. S bár az ölelés 
nem tiltott dolog, a mód, a jog, a választás, a birtokolni vágyó oda
adás, az egyszeri-igaz szerelem hite titkolózásra kényszerít. Nem a 
fiatal nő lányságában, az oszlopok közt rejtőző férfi házas voltában 
a hiba, hanem az elvenni akarásban. Mást sugall a hely, a földrajzi 
hely, s mást a kábító mintájú kendő, de melyiknek hinni? A kendőn 
megtörtént öleléseknek mindenképp. S a szökésnek, ami belőle kö
vetkezik. A gyalog megtett útnak, a hátrahagyott feleség belopózó 
arcának a nász delejében, a városban felejtett kendőnek, amellyel 
együtt mintha a bátorság is Granadában maradt volna, a szerelem 
mindent megvető merészsége, a lángoló piros, az égő sárga, a sze
szélyesen fel-fekbukkanó fekete. Számolatlanul múlik az idő, a tár
gyak ideje méretlenül pereg. Ilona granadai látogatása előtt sok 
helyen megfordult már a kendő -  a fiatal lányt világutazással a mo
zitulajdonos apa kötelességként és boldog büszkeséggel ajándékoz
ta meg -, akkor épp egy kígyóbűvölő hölgyé volt, aki alkalomadtán 
akváriumba is alámerült, hogy polipokkal birkózva, azok karjában 
tekergőzve izgassa a férfiszemeket. Ő ejtette ki az ablakon, miköz
ben bőröndjébe hányta a ruháit. Ilona felvette, hazahozta a kisvá
rosba, ahol kacéran dobta át a vállán, míg meg nem akadt rajta a 
mulatós kedvű, depressziós feleségét hanyagoló állatorvos szeme. 
Mint sejthető, a villamosban. Ilona keresztbe dobta formás és fiatal 
lábát, s hagyta, hogy a zötykölődő villamoson egyre feljebb csússzon 
a szoknyája. Az állatorvos, akkor már igazgató, nem akart elválni, 
hisz ott volt a kisfia. A palicsi házban mit sem változott meg az élet. 
Ilona is csak megálló lett volna, amolyan felüdülés az igazgatóva
csorákon kapható két hölgy között. Nem rajta s nem a szép, ahogy 
az utcában mondták, jó kiállású állatorvoson múlt. Ilona nem tudta 
ezt. Magával cipelte, csípőjére redősen aláhullatta a kendőt minden 
randevún, hagyta, hogy a karvalyorr belefúródjon, körbeszaglássza 
a mintákat, megcsiklandozódjon rojtjaiban, s ott maradjon haláláig. 
Ilona nem ezt akarta. Most, hogy a tigrispáfrány levelei csak a tár
sasága, most, hogy visszagondol azokra az időkre, amikor még azt 
sem tudta, hogy kicsoda Szent Antal, fölsejlik benne, hogy nem így



képzelte. Nem kívánt magának nevelt fiút, csak ölelést, hintázó bó
dulatot, s ha már gyerek, akkor az ő méhét dagassza föl, belőle 
omoljon ki, vérben, sárgán cikázó fájdalomban, három nap alatt 
megfeketedő köldökzsinórban. Ez sem így lett. Ilona, Ilona, lelkem
ben hallgatag dalolom, így hívatta magát a nevelt fiával, akinek anyja 
feje fölül ő vette meg a házat. A paplanról hiányzik egy gomb. A 
gomblyuk körül, a paplanlepedőn több a ránc. Az apró virágos ágy
nemű mintája sehogyan sem illik az Ilona válláról lecsúszott ken
dőhöz, aki álmában az állatorvos meg nem történt öleléseiben für
dik. A törvényesített kapcsolat mintha megrontotta volna a nászt, 
ezen morfondírozott Ilona napközben, s bár nem vallotta be magá
nak, igazából azt nem értette, hogy büszke férje miért kezdett el 
irtózni granadai kendőjétől.

A féléves mise után eljött a nevelt fia. Odaállt a pácbarna szek
rény elé, szétvetett lábakkal állt ott, és átkokat szórt Ilona öreg, 
csúnya fejére, aki csak motyogott, nem sikoltozott már. Azt mond
ta, hogy Szent Antal nyelvét látta több éjjel is, azt mondta neki, 
magamagában mozogva, hogy a nevelt fiú hiába is vágná le a saját 
lábát, nem kapna föloldozást, mert fél éve megtaposta az ő gyönyö
rű granadai kendőjét, megboldogult apja simogató ujjainak emlé
két gyalázva meg ezzel. A nevelt fiú hosszan elnézett egy szőrszálat, 
amely Ilona füléből meredt kifelé, odalépett hozzá, elvette válláról 
a kendőt, s csak ennyit mondott: akkor ez az én örökségem. S el
ment, hóna alatt a számolatlan időket megélt kendővel, s vitte ma
gával az ölelések, a szerelem illúziójának piros, sárga, fekete színeit.



KALAMÁRIS

Anyám szava a kalamáris. Ősz volt, amikor először hallottam 
tőle. Megszerettem ezt a szót. Apám mindig elgondolkodik, ahány
szor csak hallja. Ismerem a titkát. A férjem egy hatalmas stafelájt 
hozott a szobába, ahol élünk. Öreg, festékfoltos stafelájt. A festők 
tintatartója. Talán ennyi, amit saját tintafoltjaimhoz, írásaimhoz 
fűzni szeretnék. Azonkívül, hogy mostan színes tintákról álmodom 
( . . . )  kiszínezném vele az életem.
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