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( F E L T Á M A D Á S  A L U L N É Z E T B E N )

E szerdai napon Georginát leginkább az foglalkoztatta, ho
gyan távolíthatná el az auráját, majd gondolatban a bőrét is.

-  Akkor már eljátszhatnánk valamely fogalommal. Le
gyen ez például a feltámadás. Megfelel, Bertold? Járjuk körül 
tehát, mely időpontok alkalmasak a vedlésre, és mi nyújt 
védettséget új páncélzatunk megszilárdulásáig.

-  Eszköztárunkból hiányzik a mindenhatóság, a min
dentudás, a tökéletes szabadság és az örökkévalóság -  sorolta 
Bertold. -  Marad valami? A jónak gondolt cselekvés esélye, 
például. Meg a gyakran alig értelmezhető szimbólumok.

-  Azok mégis a lélek mélyén rajzolódnak ki -  nyomaté
kosított Georgina.

-  A növények meg mind az ég felé néznek...
A nő behúzta az utcára néző ablakok függönyeit, majd 

ismét lomhán elnyúlt a díványon.
-  Te hogyan szembesülsz a végesség tudatával? -  kérdezte 

végül halkan.
Bertold cigarettára gyújtott, egy hangszóróból barokk mu

zsika szólt.
-  A mérhető időn és a látható téren belül elhelyezkedve 

mellénk szegődhet várakozó társként a véletlen izgalma. 
A peremen az emberi világ olykor mégis találkozhat az isteni
vel. Nem gondolod?

-  Fordulj el, öltözködöm! -  figyelmeztetett Georgina.
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A férfi töltött magának egy keveset a francia borból, bele
lapozott az ott heverő magazinba: vadnövényekkel befutott 
várromok, megdőlt tornyok, omló falmaradványok, elha
gyatott, bozótos ösvények, üvegezett vitrinben régi kardok, 
bábuk furcsa vértezetben...

-  A feltámadás misztériuma egyik lehetséges erőforrá
sunk. Ajándékul kapott jóvátétel.

-  Én rövidesen meghalok, Bertold. Ezt nevezed te jóvá
tételnek?

Kinn közben egyre sötétült, apró szemcsés eső csapdosta 
az ablakot. Könnyű ruhácskájában Georgina karcsú, kecses 
árnyként suhant át a szobán.

-  Vivaldi! -  mondta elégedetten. -  Vivaldi. Hangosítsd 
fel, kérlek!

-  Amit teszünk, az mégsem enyészhet el nyomtalanul -  
Bertold hangjában volt némi tanácstalanság. -  Ez a metafi
zika lényege. Azonfelül a meghalásnak is lehet művészete. 
Amúgy: nincs elmúlás az élet szeretete nélkül, nincs elsza
kadás, ha nincs odatapadás.

-  Ez lenne a legyőzött halál?
-  Talán inkább a lélek merev formáival való szakítás -  len

dült bele Bertold. -  Az ember mégsem pusztán azzal azonos, 
ami benne, magában lakozik. A tájékozódáshoz például 
valóban az önismeret készíti elő az utat, azonfelül szabadon 
választhatunk a szellem értékei közül, döntésünk ezért több
nyire valószerű, máskor meg a tudattalan struktúrájának 
betudhatóan titokzatos, számunkra is módfelett rejtélyes. 
Mindez mégis egységesen a sajátunk -  ezért a végső számadás 
is csak ránk tartozik.
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-  A lázadó éned eddig számomra ismeretlen volt -  szólt 
közbe gonoszkodó derűvel Georgina.

-  Csak ne gúnyolódj! Hát nem érted? Akarattal és ésszel 
mégsem uralhatunk mindent, ez sok terhet levesz a vállunk- 
ról. A jónak vagy rossznak vélt cselekvés is viszonylagos. 
Csak a gondolat határtalan.

Georgina az ablakhoz ment, kissé elhúzta a függönyt, az 
utca forgalmát figyelte.

-  Most mire gondolsz? -  kérdezte Bertold.
-Arra, hogy ma még nem engedlek be a titkos szobámba -  

mondta határozottan a nő. -  És most én is kérek a borból!

[Ideges zsongás a hatalmas irodateremben -  az idős ál
lamfő holnap érkezik a városba. Bertoldnak az igazgató 
már napokkal korábban szólt: készüljön, a jegyeket rövi
desen megkapják, ő is ott lesz az operaházi díszelőadá
son. Kollégái előtt Bertold ezt titokban tartotta, egyesek 
talán irigykednének rá, másoknak meg feltűnne meg
bízhatósága, ez utóbbival ugyan Bertold maga sem volt 
egészen tisztában, mindenesetre meglátogatta szabóját, 
aki mértéket vett az új öltönyhöz, valamint vásárolt egy 
pár fekete lakkcipőt. Aznap pedig várta, hogy átvehesse 
a tiszteletjegyet, kétszer is összefutott az igazgatóval, de 
az -  bár nyájasan köszöntötte -  elsietett mellette.]

-  Elhagyom a várost -  mondta Bertold az ablaktól ellépő 
Georginának.
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[Délután Bertold ágyban maradt, miként egyetemista 
korában oly gyakran. Megidéződött a bérelt szoba komor 
zöld fala az élénkpiros asztalterítővel és a rozoga, támlás 
barna székekkel -  a romboló egyedüllét nyomasztó jelké
pei. Az unalmas délelőttöket időnként csak a szomszéd 
lány teregetése szakította meg, aki egyébként tudta, hogy 
a diák figyeli. Incselkedő félfordulatokkal ezt jelezte is, 
de Bertold nem jutott tovább a leselkedés játékosságán, s 
csak képzeletében szőtt egyre merészebb jeleneteket. Időn
ként benyitott az idős háziasszony is, „juj, maga megint 
fekszik!”, kávéval kínálta. „Nőt ide nem lehet hozni!”, 
mondogatta még kezdetben, Bertold ilyenkor inkább átta
nulmányozta a filmszínházak kínálatát; késő este általában 
a sarki kis mozit választotta, ott mindig újdonságokat 
mutattak be, kevesen voltak, utána még elsétált a közeli 
sajtóház hatalmas épületéhez, annak ablakaiban már ott 
lógtak a másnapi szám betördelt oldalainak levonatai. Az
tán tél lett, a városban elakadt a forgalom, a szomszéd lány 
is behúzódott, a szoba intenzívebb zöldjében csak az abrosz 
vérvörös tócsája maradt változatlan.

Bertold este mégis felcihelődött, úgy döntött, elsétál az 
operaház környékére, s a tömegből tekinti meg az államfő 
érkeztét. Álldogált tehát ő is az ünneplőbe öltözött, test
ápoló szerek nehéz párájában összezsúfolódó emberek szo
rításában, néhányan zászlót lengettek -  holnap felmondást 
kap, gondolatban ezt már letisztázta, bizonyára kiderült a 
múltjából valami, a megbízhatatlanok táborába sodródva 
pedig semmiképpen sem maradhat a kiemelt fontosságú 
irodaházban, amely kormányzati szervek megrendelésére
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készít elemzéseket. A közvetlen közelben ekkor tűnt fel 
az a magas lány (a leendő Georgina?), igen, a zeneiskola 
egykori harmonika-zenekarából (vagy a mása?), az elmé
leti órákon szálfaegyenesen ült, derékig omló hajával, 
angyali simaságú, gyermekies alakján ruhája redőzetlen. 
Némi lökdösődés árán Bertold mögéje nyomakodott, 
egyre szorosabban -  amikor pedig feltűntek a hatalmas 
fekete autók, s az államfő széles karlengetéssel üdvözölte a 
tiszteletére megjelent tömeget, ők már a közeli, az esemény 
miatt elnéptelenedett kávézóban ültek.]

-  Akkor próbáljuk meg tisztázni a dolgokat! -  mondta Geor
gina szinte parancsolóan.

[- Ott ácsorogtam a tömegben -  mondta másnap Bertold 
az igazgatónak.

-  A fenébe is, a jegye ott maradt volna az asztalomon?
-  morfondírozott az igazgató. -  Pedig éppen gratulálni 
szeretnék, mától az egyik osztályvezetői posztot tölti be. 
Kérem, foglalja el a helyét a 114 -es irodában!]

-  Te hogyan képzeled el a mennyországot? -  érdeklődött 
Bertold.

-  Néhány teniszpálya, kókuszos aprósütemények, s a kö
zelben egy orvosi rendelő. Meg néhány eredeti Klimt-kép 
a szobám falán.

-  Meglehetősen szerény igények.
-  De legalább kellemesek...

1 1



Bertold a jelenbe végképp visszazökkenve korábbról át
gondolt tételét kockáztatta meg:

-  A teremtés kísérlet, amely folytatódik.
-  S mi ebben miért nem vehetünk részt?
-  Talán, mert nem ismerjük a nagy cél értelmét.
-  így azt meg sem tudhatjuk. És ha az a titkos elképzelés 

nem is létezik?
Bertold mosolygott:
-  Szerintem ez az egész csak egy szórakoztató játék. Beava- 

tatlanok maradtunk, ami eleve gyanús. Ez a mennyország
história is. Ahová állítólag csak a jók kerülnek. És olvastál 
Krisztus második eljöveteléről?

-  Hogyne. Pazar vérfürdő. Oceánömlések, földrengések, 
válogatott kínzások. A maradéknak -  irány a paradicsom! 
Nem kérek belőle...

-  Isten a létében teremtőként, a történelemben áldozatként 
határozza meg önmagát.

-  Ebben nem különbözünk.
-  És a feloldozás a keresztfán?
-  A múltamat nem hagyom őrizetlenül -  a bűneim pedig 

csak rám tartoznak. S ha valaki igazából átvállalta volna őket, 
nem esnék időnként depresszióba.

Bertold egy hasonlatot latolgatott, aztán csak ennyit mon
dott:

-  Nagyon kemény vagy!
-  Valamelyest a valószínűség legalább fegyelmez -  jegyezte 

meg indulatosan Georgina, majd eltűnt a másik szobában, s 
becsukta maga mögött az ajtót.

-A z  áldozat mégis teret nyithat az újnak -  fogadta később 
Bertold a visszatérőt.



-  Fáradt vagyok -  ezzel Georgina leheveredett a pamlagra. 
-  Most még tőled is.

-  Elmenjek?
-  Egyedül sem akarok maradni.
-  Akkor?
-  Ott sorakoznak a könyveim, áttanulmányoztam mind 

az apokrif kéziratokat is, most mégis összeszorul a szívem. 
Minden jobban ki van találva, semmint gondoltuk volna. A 
feltámadás is, ami persze másmilyen, mint Lázár újjáélesztése 
volt. Vagy a reinkarnáció: az új életek és még újabb halálok 
sorozata. Végül persze ez is a semmibe vezet... A  látomá
sainkba visszanyúló ködös szent történeteink pedig rendre le
gendák, mítoszok. Bár ez utóbbiaknak még lehet némi szim
bolikus igazságtartalmuk.

-  Fülünkhöz hangszerelt negédes zene?
-  Nehéz különbséget tenni önámítás és hit között.
-  A tanítványok csak nem találhatták ki az egészet?
-  És a későbbi krónikások?
-  A képzelet mégis behatárolt... A szemtanúk elmondása 

viszont nemzedékeken át rögzült. És nem pusztán az ér
vényes, ami bizonyított. Meg lépten-nyomon találhatunk 
hipotézist alátámasztó evidenciákat...

Georgina megigazította fejpárnáját:
-  Végül egyetlen kérdés maradt.
-  Éspedig?
-  A múlandóság hátrálásaként a halál megszelídíthető?
Bertold elköszönt.
-  Erről majd legközelebb -  mondta távozóban.
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(A  T I T K O S  S Z O B A )

-  Azok a mérhetetlen, átláthatatlan lengyel erdők -  suttogta 
Georgina, nyugágyában pihenve a verandán, midőn Bertold 
ismét meglátogatta - ,  a sudár fák megnyúló árnyékai azo
nosítható emlékekként nyomulnak tompán a bőröm alá; de 
miféle képek tolulnak elő ismét lecsatolt démonokként...

Nyugtalanul rendezgette selyempongyolája ráncait, holott 
a férfi, aki mellette ült, jelenlétével csak asszisztált a mono
lóghoz, tekintete amúgy elakadt a hatalmas kert pázsittal 
övezett ösvényein.

-  Emlékek, megint csak emlékek -  csattant fel Georgina 
- ,  idővesztés, a lélek bolondos, haszontalan alakoskodása. 
Cselekvésképtelenség. Vagy más a véleményed?

Bertold fészkelődött:
-  Nem tudnék válaszolni.
-  Legalább ellenkeznél...
A férfi felemelkedett, sétált néhány lépésnyit.
-  Nekem a lengyel erdők egy színes képeslapból kivágott 

régi fotót jelentenek, rőt, süppedő levelekhez illeszkedő női 
test nyújtózkodását...

-  Folytasd!
-  Untatnálak. Magam is megelégeltem a régi dolgaimat.
-  Akkor beszéljünk másról.
A férfi a napernyővel bíbelődött, aztán visszaigazította 

szalmakalapjáról a töredezett-kitüremlő szálakat, italt töl
tött, csak magának.

-  Szóval meséljek?
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-  Kérlek! -  mondta Georgina, most már kényelmesen 
elhelyezkedve.

-  Akkor kezdjük Xéniával. Tegnap találkoztam vele. A 
Pingvin bárban. Egyedül ült egy asztalnál, poharak közé 
görnyedve. Nem is kellett kérdezni, rákezdett magától: „Teg
nap este barátnőmmel a temetőben voltunk, s bementünk 
a ravatalozóba. Ott feküdt Laci, a külső neonfény épp az 
arcára esett. Mintha szólni akart volna, s talán mosolygott 
is. Ránéztünk és kifutottunk. Délben volt az esküvőnk, 
Lacit mindössze két hete ismerem, bevágódott az életembe, 
mindig derű az arcán, aktatáskájával rohangált ügyeket in
tézni, de esténként itt várt, a Pingvinben -  vacsora, pezsgő, 
ám még csak el sem csábított. Aztán előállt a javaslattal: 
feleségül vesz. Oly gyorsan történt mindez, gondolkodni 
se volt időm, mit veszíthetek, karcsú volt, szőke, egy fejjel 
magasabb nálamnál, rajongott a nagymellű nőkért, engem 
meg ismersz, csak Fellini-filmeket néztünk azokban a na
pokban. A szüleiről nem mondott semmit, az esküvőnkre is 
mindössze két munkatársa jött el tanúnak, meg a barátnőm. 
Kint ebédeltünk a szigeten, az asztal feldíszítve, a pincérek 
frakkban, Laci vidám, mint mindig, aztán elnézést kért, 
valamit még el kell intéznie, fél óra múlva visszajön, de 
csak a rendőrök érkeztek, közúti baleset, mondták, nem 
élte túl, sajnálják, ez a helyzet, a kórházban meg tudtunkra 
adták: egy rokona, talán az unokatestvére már ki is vitette 
a temetőbe. A barátnőmmel így mentünk ki utána. Laci 
fehér lepellel letakarva, a barátnőmre pillantottam, legalább 
lássuk az arcát, ha már itt botorkálunk a koporsók között, 
közben nyikorgóit a vasajtó, féltünk, ránk csukódik, ezért



hirtelen csak fellebbentettem a fehér vásznat, s tessék: Laci 
mosolygott -  a szemét elfelejtették lezárni nézett rám, 
mintha mondani akarna valamit, s talán a szája is megnyílt. 
Ekkor rohantunk ki. Otthagytuk Lacit. Leültünk egy sír 
fedőlapjára, a barátnőm hozott egy üveg Unicumot, szépen 
sütött a hold, Laci benn feküdt, mi meg ittunk, majd ka
cagni kezdtünk, ki kellene hívni Lacit, ő is jól érezné magát, 
mulatnánk ezen az egészen, ezen az egész hülye életen, a 
tervezgetéseinken meg az álmainkon, mindenen. Egyszó
val özvegyasszony lettem, ki hinné, még huszonkettő sem 
vagyok, rendelj valami italt, száraz a nyelvem hegye, meg is 
csókolhatsz, csak ne húzd le az abroszt, olyan bárgyún ülsz, 
távolságtartóan, mintha idegen lennél.”

-  Találkozgatsz még vele? -  kérdezte később Georgina, 
rezzenéstelen arccal.

-  Kérek egy ollót -  szólt ekkor határozottan Bertold.
Délfelé járt az idő, a forgalmas kerület szemközti tömb

házai ledobták árnyékukat. Behallatszott a városi buszok 
ideges tülkölése.

Bertold egy kartondobozból ügyesen különös figurákat 
készített, majd Georgina mellé helyezte őket.

-  Most mennem kell, az igazgatómmal lesz találkozóm.
-  Újabb megbízás?
-  Talán.

[Bertold visszazuhant egy fülledt, régi nyárba: lucskos 
vágyak és szemkontaktust kerülő eltévedt-reszkető érin
tések, redőnyrésnyi félhomályú termekben súlyos színű 
szőnyegek meg hatalmas bársonytakarók, bolyhos kellem-
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borítás végestelen-végig, szétdobált párnák, testutánzatú 
átforrósodott hajlatok...]

-  És ezek a papíremberkék?
-  Csak barátkozz velük! Esetleg meg is mutathatod nekik 

a titkos szobádat...
-  Eddig nem mutattál érdeklődést, hogy magad is meg

nézd...

( A Z  Ü G Y N Ö K )

[-A z  igazgató nem keresett? -  érdeklődött titkárnőjétől 
Bertold az irodába lépve.

-  Egy levél várja az asztalon -  mondta a szemüveges, 
idős hölgy.

Bertold gyorsan átfutotta a kétmondatnyi szöveget: 
„Holnap egy személy felkeresi. Legyen 17  órakor a Nem 
zeti Színházzal szembeni kávézóban!” ]

E délutáni órákban a terem félig üres, néhány alkalmi vendég 
nézelődik a süteményespult előtt, a falon lógó nádkeretes 
napilapok érintetlenek. Egy sarokban meghúzódó asztalt vá
lasztott, rálátással a bejárati ajtó felé, hogy szemügyre vehesse 
az érkezőket, esetleg felismerje az illetőt, akivel most találko
zik először. Egy újságcikk ragadta meg a figyelmét, amely azt 
taglalta, miként lehetséges a hallgatást cselekvésként felfogni. 
Bertold azon töprengett, helytálló-e a szerző azon állítása, 
miszerint párhuzamosan magányos és közösségi hallgatás is 
létezik. Egy sor különösen felkeltette a figyelmét: „Amennyi
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ben a némaságot passzív befogadásnak gondolnánk, akkor 
az ember nem lenne felelős érte.” -  Hiszen a hallgatás nem 
jelent okvetlenül beleegyezést -  suttogta halkan Bertold, s 
csak akkor vette észre, hogy egy középkorú, nyakkendős 
férfi áll az asztalánál.

Bemutatkoztak.
Bertold úgy érzékelte, egyfajta előidőben mindez leját

szódott már: ahogyan például az ügynök (ezentúl nevez
zük így) kissé hátrahúzza székét, leül, megnyerő mosollyal 
kávét és üdítőt rendel, aktatáskáját még a térdén tartja, 
óvatosan körülnézve feltérképezi a publikumot, miközben 
Bertold riadtan tapogatja oldalt kézitáskáját, legszívesebben 
ellenőrizné tartalmát: útlevelét és pénztárcáját; nyomasztó 
álmaiban ezek szoktak eltűnni, rendre amikor pénzzavarral 
küszködik -  miként ez idő tájt szintén - ,  társaság-forgatag 
rengeteg szobákban, táskáját valahol elhagyja, s aztán hiába 
kutat, nem sikerül megtalálnia, majd a következő képben 
egyedül az utcán, eltéved, a vasútállomás helyett kültelki 
fogyó házak között barangol -  az ügynök udvarias kezdő
mondatait nem is érzékelte, majd a jelenbe mégis visszatérve 
hirtelen az időjárásra terelte a szót.

-  Éppen olvasott valamit? -  érdeklődött nyugalmat áraszt
va az ügynök.

-  Igen. A hosszú mondatok és a csend arányáról, a hall
gatás mibenlétéről, előnyeiről.

-  Ez éppen az én terepem, akárha munkaterületem -  mond
ta bizalmasan az ügynök, közben megtörölte szemüvegét, s 
Bertold ekkor találkozott először eddig rejtett, éles pillantá
sával.
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Az éppen elmúlt nyaralás kellemes emlékei kerültek még 
szóba, majd az ügynök röviden előadta jövetele célját. Ké
relmét szakszerűen fogalmazta meg, aktatáskájából néhány 
iratot helyezett az asztalra, bemutatta a mintákat, a szövegré
szek elhelyezésének célszerű változatait.

Bertold kissé értetlenül fogadta a hallottakat, az ügynök 
ezért folytatta:

-  A megbízóm igen gazdag személy, amúgy külpolitikai 
tanácsadó is, egy évekkel ezelőtti lábsérülése miatt azonban 
szinte hermetikusan elzárva él, pusztán passzióból most re
gényt szeretne írni, ehhez azonban alakok kellenek. Az ön 
feladata tehát az lenne, hogy elvegyüljön társaságokban, 
kirándulásokon, összejöveteleken, ismerkedjen, személyi 
rajzokat készítsen, típuselemzéseket -  bárhová utazhat, bárkit 
megfigyelhet, az egyetlen feltétel: nem avatkozhat mások 
életébe.

-  És az igazgatóm ezt jóváhagyta?
-  Az ötlet az övé. Ont javasolta.
Az ügynök ismét óvatosan végigpásztázott a jelenlévőkön.
-  Amiről lehet, kérjen számlát, a fizetésével pedig elége

dettebb lesz, mint gondolná. Időnként majd találkozunk 
-  tette még hozzá - ,  de erről mindig napokkal korábban érte
sítem.

Intett a pincérnőnek, fizetett, majd maradék italát kihör- 
pintetve elegáns, magabiztos léptekkel távozott.

Bertold azonnal a kézitáskájához nyúlt, s megnyugodva 
tapasztalta: pénztárcája és az útlevele a helyén.
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(A  S Z Í N É S Z N Ő )

Bertold egy távoli vidékre vetődött, ahol azonban még éltek 
honfitársai. Színházi előadás után verődött össze a társaság 
egy tömbépület felső emeletének kétszobás lakásában; ittak, 
beszélgettek. Az ünnepelt színésznővel a nyitott ablakhoz 
sodródott.

Egy szakállas férfi, a férj, egy fotelban elnyúlva éppen vic
ceket mesélt.

-  Holnap elutazom -  mondta Bertold egykedvűen.
-  Én is elmennék innen -  szólt halkan a nő felettébb 

bizalmas természetességgel. -  Nem szeretem ezt a beszűkült 
várost, az üres kirakatokat és az éjjel kivilágítatlan kültelki 
utcákat a megroggyant házakkal; mennék, bárhová, most 
még fiatal vagyok, az sem baj, ha másutt nem színésznő le
szek. Tengerhullámzást akarok látni érkező vitorlás hajókkal, 
cserzett bőrű, vén halászokat. És idegenben hangszerként 
más nyelvnek is szól minden regisztere. Repülnék tehát, de 
nem szegett szárnyú madárként...

Mögöttük a férj újabb történetbe kezdett a társaság har
sány nevetése közepette. Amúgy éppen pirkadt, kijózanító
an vészjósló árnyékok vetültek -  ameddig a szem ellát -  a 
barátságtalanul fakó épületekre.

A színésznő kiegyenesedett.
-  Két óra múlva indul az első vonat a határ irányába -  

mondta nyomatékkai, majd visszatért a társasághoz, de vára
kozó pillantása Bertoldon maradt.

A filmtekercs megmozdult. Bertold látta, amint halad ve
lük a szerelvény, néhány óra múlva vámvizsgálat, aztán már
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szabad földön, beülnek egy elegáns kávézóba, ő megkapja az 
első szerepeket, neves személyek a partnerei, még három hó
napos terhesként is fellép, végigjátssza az évadot, majd a film
szalag rögzíti esküvőjük napját; hasonlóképpen azt az estét 
is, amikor a hirtelen abbamaradt nyári eső cseppjei borítják 
mindenütt a pompás, húsosán duzzadó, dús kerti növények 
leveleit, s az idős múzeumigazgató is betoppan hozzájuk, 
az eltűnő párafoszlányok helyébe lépő gyémántcsillogásban 
baktat felfelé a hajlott ívű kőlépcsőkön, minduntalan vissza
tekintve, merthogy az édent látja maga előtt, a megálmodott 
csodát. A következő filmkockákon már válnak, egyedül ne
veli lányukat, Arankát, aki majdan egy néger fiatalemberrel 
sétál végig a forgalmas főutcán, a vállán lévő anyajegyről 
pedig esszét ír az ismert és kitüntetett regényíró. O közben 
belekeveredik a forradalomba, büntetőeljárást indítanak el
lene, utóbb csak alkalmi szerepeket kap, a vidéket járja maga 
rendezte darabokkal, tüntetéseket szervez, majd egy régészeti 
csoporthoz társul, közben írni kezd, férjhez megy, elválik 
ismét, hirtelen egy expedícióhoz csatlakozik, rádióinterjúkat 
ad, államfőkkel levelezik árva gyerekek ügyében, aztán sípot 
fújva és dobot verve ismét tüntetők tömegében látható -  majd 
jóval később, már idősen, kalapban, és a nyaka köré tekert 
elegáns sállal éppen új könyvéről nyilatkozik, amelyben azt 
taglalja, valóban öngyilkos lett-e a nemzet költője.

Ezt követően Bertold egykori álmait próbálta azonosítani, 
azok valószerűségét és vélhető esélyeit, látta a régi kották 
között felbukkanó zenetanárnőjét, aki a két világháború 
között még zongorázott mozielőadásokon, majd felötlött 
szintén, ahogyan sorban áll kamaszként a pénztárnál jegyet



váltani a vasárnap délelőtti matinéra, miközben későbbi osz
tálytársnője az izgalmas filmeket hirdető plakátokkal kö
rülaggatott terem közepén álldogál, még nem tudja, hogy a 
romboló rák rövidesen végez vele. Majd érzékeli -  bár kezdet
ben még nem zavarja -  hogy borotválkozás közben minden 
alkalommal megjelenik előtte egy meleg hangon duruzsoló, 
öngyilkosságba menekülő színésznő arca: nem a tükörben, 
hanem a szemsík előtt, gomolygó fotóként. Ahogy felrakja 
arcára a borotvahabot, máris ott mosolygott rá, barátságosan, 
hívatlan társutasként; ő igyekszik elűzni -  de törölhetetlen. 
Már-már megbarátkozik vele -  ám ekkor elmarad. Szinte 
észrevétlenül. Amikor erre rájön, megpróbálja felidézni -  
sikertelenül. De mit is kezdhetne a vélt emlékével... És kér
dezhetnénk persze, képzeletünknek mi az eredője, s milyen 
régió-mezőkkel kell majdan számolnunk, rettegés és kegye
lem ösvényein, védő üvegbúra nélkül. Merthogy mindez egy 
napon elkerülhetetlenné válik, addig meg -  talán pontos az 
idézet -  csak azokról kellene írni, akiket mégis szeretünk.

A két képsor között nem talált fogódzót.
Elhelyezkedett egy szabadon maradt heverőn, még elér

keztek hozzá a vidám társalgás hangfoszlányai.
Reggel a színésznő kávéval kínálta.
-  Hogy tetszett tehát a tegnapi előadás? -  kérdezte kissé 

fáradtan.
A férj a fürdőszobában zuhanyozott. Bertold még percekig 

ezt a csobogást hallotta. Majd hirtelen felcihelődött, távo
zott, szinte köszönés nélkül. Gyors léptekkel igyekezett a 
vasútállomás felé.
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[- Miért nem vitte magával a színésznőt? -  kérdezte leg
közelebbi találkozásukkor az ügynök.

-  A megállapodás értelmében mások életére nem lehe
tek hatással -  mondta nyugodtan Bertold. -  Ez az utasítás.

Az ügynök helyeslőén bólintott, ám mintha alig észre
vehető enyhe gúny is ott csillogott volna a tekintetében.]

( S A N G H A JI  N A P L Ó )

Kecses finomsággal lépett hozzám az a kínai lány az ember- 
áradat-hömpölygő sanghaji sétányon, tülkölő uszályok 
szelték keresztül-kasul mellettünk az esti fényekben csillámló 
Jangce folyót, mindenesetre kissé félszegen mosolygott, a 
néhány lépésre lemaradó barátnője kezében már előkészítve 
a fényképezőgép, készülhet-e velem kettesben egy felvétel, 
ez volt a kérdés, bájosan várakozott, miközben a korzózók 
közül néhányan máris illedelmesen félrehúzódtak. Meleg 
volt, mondanom sem kell, bár a levegő nem annyira páradús, 
mint előző éjjel, amikor a gépünk megérkezett, s ahogyan 
a minibuszunk a repülőtérről az elővároshoz közelített, a 
családok még kint ültek a neonlámpák közelében elhelyezett 
asztalkák körül, vacsoráztak, kártyáztak, sakkoztak, kíváncsi
an fel-felpillantottak az elhaladó járművünk zúgására, s ezt 
az érdeklődést véltem én felfedezni ennek a kínai lánynak a 
szemében is, s az különös örömmel párosult, merthogy most 
valami rendkívüli történik majd vele, készül egy fotó, egy 
fehér férfival, s már puhán belém is karolt, fejét enyhén felém 
hajlította, mint régi ismerősöknél szokás, de aztán már csak 
a barátnője felé nézett, én meg a megállóhoz érkező városi
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buszt figyeltem, amelyből lógtak ki az emberek, még az ab
lakokból is, majd amint elkattant a gép, rögtön el is engedte 
a kezemet, közben mintha kissé megsimította volna, vagy 
csak úgy tűnt; holnap reggel megnézzük a kínai falat, szóltam 
utána, egy pillanatra megállt, nem nézett vissza, csak amikor 
a barátnője mellé ért, mosolyogtak, köszönésüket jelezve 
bólogattak kissé előre hajolva, hátráltak néhány lépésnyit, 
majd eltűntek a forgatagban.

Másnap reggel hotelszobánk ablakát lassú eső verdeste, 
még reggelizéskor is szemerkélt, ködben a folyó, foltokban a 
hajók, bárkák, majd lassan kitisztult az idő. Az épület előtt 
már várt a járművünk. Mellette állt a tegnap esti lány, egy ha
talmas fekete esernyőt tartva. Átadta.

-  Még szüksége lehet rá -  jegyezte meg derűsen, s választ 
sem várva sarkon fordult.

-  A kínai falat a repülőgépből is láttuk! -  szóltam még fél
hangosan, de csak egy egészen finom kézlengetéssel vette 
tudomásul, tenyere meggörbült, ujjait behajlította, majd is
mét kinyitotta.

-  És mikor adhatom vissza az esernyőt? -  kérdeztem utána 
kiáltva, de akkorra már elvegyült a tömegben.

Az ernyő egyébként jól jött, az útvezetőnk is kénytelen 
volt lerövidíteni a programot. Aznap este ismét ott időztem 
a sétányon, kezemben az ernyővel, bár akkor már felhők 
nélkül az égbolt, bejártam többször is az ismerős útvonalat, 
majd leültem egy padra. Figyeltem, vártam. Nem tudom, 
hány óra múlhatott el így. Egyszer mintha őt láttam volna, 
nagyon távolról, de ez inkább a megidézés imaginációja: 
néhány pillanatra egy arc megnagyobbodva kiválik a tö
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megből, látni vélsz egy biztató, mélyről sugárzó tekintetet, 
amely -  ezentúl vezérlő csillagodként -  lefejti rólad a hosszú 
évek óta ott rakódó felesleges rétegeket. Ez a tekintet pedig 
nem szúr, hanem dajkál, elringat, díszes ruhába öltöztet, 
közben védtelenné válsz.

Bejártam sorra a közeli üzleteket, kávézókat az ajándékba 
kapott gyorsfényképpel, de mindenütt csak mosolyogtak, 
rázták a fejüket. Végül egy hotelportás szolgált használható 
ötlettel, közlése szerint hétvégeken egy közeli városkából 
sokan érkeznek ide, szórakozni, munkát keresni. Vonatra 
ültem, rizsföldek, bivalyok, kínai madárijesztők szalmaka
lapban. A főutcán kérdezősködtem, egy idős néni a közeli 
fűrésztelep felé irányított. Szétdobált deszkák halmaza és egy 
visító hangon ugató kutya. A középkorú férfi leállította a 
gépét, csöndre intette a még mindig ugráló ebet, majd meg
nézte a fotót. Már eléggé melegen sütött a nap, a műhelyhez 
tartozó udvar hátsó részében néhány tenyérnyi kert, egy 
három év körüli kislány műanyag kantácskájával vidáman 
a virágokat öntözte. A lakóépületből kijött egy asszony is, 
rálesett a fényképre, arcizmai kissé megrándultak, a férfira 
tekintett, majd elsietett. Ketten maradtunk így, szótlanul 
méregettük egymást, a kislány (mintha ismerősek lennének 
a vonásai) vetett rám egy pillantást, majd nagy ügybuzga
lommal folytatta a locsolást. Végül a férfi ismét bekapcsolta 
a gépét, egy hatalmas farönkkel bajlódott, a kutya lihegve 
elnyúlt a műhelyküszöb hűvösén.

A helyi irodába siettem, az ügyeletes tisztviselő udvari
asan fogadott. Megmutattam a fényképet. Hellyel kínált, 
egy darabig az aktáit rakosgatta, majd merően rám nézett:

25



-  Miért keres kapcsolatot az illető hölggyel?
A kérdése logikus volt, mégis meglepő. Mert miért is? 

Hogy megköszönjem azt a néhány pillanatig tartó kellemes 
együttlétet meg visszaadjam a viharvert esernyőt? Vagy 
meghívjam Európába néhány hétre? Megint a tülekedő 
fantáziám után kullognék, mint már annyiszor? A szemközti 
iskolában csöngettek, zajongó diákok tódultak ki az utcára 
táskáikat lóbázva.

A tisztviselő türelmesen várakozott. A belső zsebembe 
nyúltam. Egy rézművest kértem meg annak idején, minden 
sort külön lapocskára vésve örökítse meg nekem Borges 
utolsó versét: „... Ha újra élhetnék, mezítláb járnék kora ta
vasztól, / míg csak véget nem érne az ősz. / Többször ülnék 
a körhintára, többször merengenék a naplementén, / több 
gyerekkel játszanék, ha újra előttem lenne az élet...” A kap
csos könyvet -  amelyet mindig magamnál tartottam -  most 
a tisztviselő tenyerébe helyeztem. Megkértem, adja át neki. 
Bólintott.

A vasútállomás felé indulva még elhaladtam a fűrésztelep 
mellett. Csönd honolt, az udvar kihalt. A kislányt láttam 
magam előtt, amint évek múltán eljut Európába, rézművesek 
után kutat és egy férfit keres (arca homályosan megőrződött 
emlékezetében), aki egy távoli nyári délelőttön kapcsos 
könyvvel ajándékozta meg az édesanyját.

Bertold az ügynöknek utóbb a következő szöveget adta át:

„A kínai nők apró mellűek, ezért általában ragaszkodó 
típusok. Tekintetük barátságos, olykor a kiismerhetetlen- 
ségbe hajlóan egzotikus. Könnyen ismerkednek, ám bár-
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mely pillanatban elpirulhatnak. Előzékenyek, odaadóak, 
életüket a szolgálatra és a tartós kapcsolatra rendezik be. 
Keresik az alkalmat a kedveskedésre, ilyenkor illik őket 
megdicsérni, amiért hálásak. A hívságot és a kényeskedést 
elutasítják, finom ötletekkel viszont apróságokból vará
zsolnak káprázatos dolgokat -  már ha szeretnek valakit. 
Mozgásuk kiismerhetetlen: a lomha ernyedtségből -  ha 
úgy adódik -  egy szempillantás alatt sprinterekké válnak. 
Ruganyosak, képesek egyszerre több testrészük koordi
náltan eltérő mozgatására. Hajlékonyságuk az ágyban 
egyenesen elképesztő, ám erős fényben megriadnak, a 
sötétség az elemük. Lelki életük nem túl széles skálájú, 
alig néhány érzelemre képesek, azokat is kordában tartják, 
a felszínen szinte észrevétlenek, ritkán sírnak, és kerülik 
a hangos szóváltást. Törékeny vázák, s ha megkongatod, 
a hangok elnyelődnek. Virágcsokorral könnyen leveheted 
őket a lábukról, de csak akkor, ha gondosan és ízléssel 
válogatsz, mert mindenben a szimbólumokat keresik. 
Amúgy háziasak, de ez inkább apró jelekben mutatkozik 
meg, egy-egy tárgy elhelyezésében, a felszolgált tea hő
fokában vagy hajkoronájuk rendezettségében. Mindezzel 
pedig tisztában kell lenni, mert bár első szempillantásra 
igénytelenek, akkor válnak könnyen kezelhető hangszerré 
és megbízható társsá, ha a számukra fontos részleteket 
szabályszerűen tiszteletben tartod és ápolod.”
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( F É L K A N Y A R )

-  Soha nem jelezted, hogy szimpatikus vagyok a számodra -  
mondta Jutka.

A barátnőjétől éppen elköszönt, amikor Bertold odaért. 
Az osztálykiránduláson tetszett meg neki, pedig ott ült, éve
ken át, két paddal előtte. Mindig szorgalmas, odaadó, gyer
mekcsínyeket elkerülő. Kissé fiús arc, a homlokába hulló, 
egyenesre nyírott szőke haj, nyílt tekintet -  rövid udvarlás 
után hozzáment a város főmérnökéhez, aki addig csak 
titokban ivott, így múltak az évek, a látszatházasságot fenn
tartották.

A tértől oldalt elvezető utca közepén álló, kőkerítéssel 
körülvett kétemeletes házban lakott, Bertoldék is a közelben, 
gyakran utolérte, és együtt mentek az iskolába, felmondva 
egymásnak az aznapi leckét.

Egy késő nyári délután Bertold (akkor még kisfiú) itt 
állt, pontosabban a tér másik oldalán elhelyezkedő, kissé 
kétes hírű fogadó előtt, amikor a központ felől poroszkáló 
ütemben egy autó közeledett. A gépkocsi akkoriban még 
ritkaságszámba ment. A térről enyhe kanyart kellett meg
tenni, ha az ember a vasútállomás irányába haladna tovább, 
s Bertold látta, amint a vezető -  aki mintha még lassított 
is volna -  csak az egyik kezével tartva a kormányt kedvére 
irányítja a járművét, maga is kissé oldalra dőlve, majd néhány 
házat elhagyva az utca egyenesében már gázt adva eltűnik a 
lenyugvó nap sugárözönében. Bertold abban a pillanatban 
úgy érezte, tartogat még a jövő megmagyarázhatatlanul szép 
dolgokat, s egy napon talán majd ő is erre kocsikázik, fél
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kézzel fogva a kormánykereket, lassan, nagyon lassan veszi be 
a kanyart, és nyári délután lesz akkor is, szinte néptelen a vá
ros, mindenki a strandon vagy a kertekben, ő pedig egyedül 
uralja a teret és az onnan nyíló főutcát -  egyszóval Bertoldot 
ez a jelenet meggyőzte, érdemes lesz még élnie.

A pálinkázó főmérnök egy disznótoron belebukott a ha
talmas, forró víztől gőzölgő üstbe, az egész felsőtestét bebo
rító égési sebekkel szemben az orvosok tehetetlenek voltak. 
Jutkát akkor évekig nem lehetett látni az utcán, autóval járt 
a munkahelyére, a bevásárlást a szomszédasszonya intézte. 
A huszadik osztálytalálkozóra sem jött el.

Bertold szerint a mondata most egészen természetesen 
hangzott:

-  Mindig is tetszettél...
Jutka nyílt tekintettel figyelte a férfit, csupán a homlokába 

hulló haja rezzent meg kissé.
-  Soha nem jelezted, hogy számodra szimpatikus vagyok.

(A  G L A D I Á T O R )

Lassan emelkedett ki a tengerből, megállapodott, amint a 
víz a derekáig ért, nézelődött, pontosabban engedélyével a 
strandolok őt bámulhatták. Duzzadóan vaskos, tetovált karjai 
elálltak méretes felsőtestétől, így az egyik hónaljába beúszott 
a balra eső sziget sziluettje, a másikba pedig az ellenkező 
oldalon lévő hosszúkás földsáv közelebbi csúcsa. Időnként 
derűs pillantást vetett a parton hűsölő feleségére, ha egyálta
lán a feleségének tekinthető ez a nálánál jóval fiatalabb lány, 
amúgy ifjú anyuka, mindenesetre a legarányosabb mellű a
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nők százai közül. A poronty most éppen aludt a színes nap
ernyővel felszerelt gyermekkocsi mélyén.

A gladiátor megfordult, vizet fröcskölt simára borotvált 
fejére, merthogy merően tűzött a déli nap, a távoli száraz
földön elnyúló hatalmas kikötővárost figyelte, amelynek 
idelátszottak ég felé törő toronyépületei. Ha egyáltalán 
figyelt valamire, ebben nem lehetünk egészen bizonyosak, 
nyilvánvalóan a tornatermek súlyzói meg a mindenféle 
izomfejlesztő alkalmatosságok jelenthették az ő igazi világát, 
onnan kilépve már idegenül, esetlenül mozgott magazinokba 
illő kigyúrt testével.

Végül mégiscsak kisétált a hullámokból, megsimogatta 
a bambino fejét, rágás nélkül lenyelt kettőt a kikészített 
szendvicsekből, állva maradva bámészkodott egy darabig, a 
fejét szinte el se fordítva, majd visszasétált a vízbe, a szokott 
helyére. Meglendülni látszott izmoktól lüktető jobb karja, 
mintha lándzsát hajítana a szemközti hotel neonreklámja felé, 
majd így maradt -  a hóna alatt ily módon valamivel több 
látszott a finom ködpárában csillámló szigetből is. A gladiátor 
most végigpásztázott a parton, a közelben nyurga suhancok 
labdáztak -  az internátust hirtelen megidézendő; annak zárt 
udvarán folyt a kiképzés, távolugrás, súlylökés, gerelydobás, 
kardvívás, szigorú tekintetek kísértek minden mozdulatot, a 
fenyítés sem maradt el, őt azonban nem büntették, mindig 
az élbolyban végzett, gyakran volt a legjobb. Zavarta most ez 
a fényreklám, valamivel el kellene találni, s ez mindenkép
pen könnyebbnek ígérkező feladat, mint mozgó célpontra 
lőni. Közben a gyerek felébredt, halkan sírdogált, az anyja 
megszoptatta, egy törülközőt tartva tessék-lássék maga elé.
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Lassan késő délutánba hajlott, néhányan már szedelőz- 
ködtek, amikor megcsörrentek a gályarabok láncai. Ott 
eveztek el, közvetlenül mellette. A rabszolgák közül néhá
nyan csak ímmel-ámmal forgatták a lapátokat, a katonák 
kábultan heverésztek a fedélzeten. A gladiátor éppen azon 
morfondírozott, melyik laktanyából valók lehetnek, ekkor 
vette észre a másik oldal felől közelítő kalózhajót. Már éppen 
görbe kardjához kapott volna, s megigazította rácsos sisakját 
is, midőn hatalmas köd szállt le, elfedve mindent, s a harci 
zajok is egyre távolodtak.

Máskor meg, az ereszkedő alkonyatban, egy tízsorevezős 
tűnt fel, arany csillogású, bronzveretű orral, diadalmasan el
suhant, a lét szélét is csak alig érintve, édes csalogatással, a 
gladiátor ekkor kirohanva a partra délcegen szalutált, majd 
fürgén visszahúzódott előbbi helyzetébe.

Gyaloghintók mozgásával így folytak el egymás után az 
évek, a gyerek már középiskolás, felesége rég mással él, ő 
pedig ott áll, derékig a vízben, majd végre kibetűzi a szálloda 
élénken vibráló feliratát: Hotel Echó. A régi latin mondást 
mormolja: Amit életünkben teszünk, az az örökkévalóságban 
visszhangzik.

Megfordul. Szemközt a távoli kikötőváros fényei már ki- 
türemlenek a sétány pálmafái mögül, innen is kivehetően 
élénk a forgalom, a mólón kivilágított hajók sorakoznak 
rendezett verssorokként. Az eddig rezdületlen hullámfelület 
éledőben lágyan megring. O pedig széles karcsapásokkal 
úszni kezd, hóna alá gyűrve az elébe térülő szigeteket, el
hagyva az alvilági birodalmak mindegyikét, s úgy siklik 
előre, egyre fokozva a tempót, mint aki közelébe jutott egy 
jelkép végleges megfejtésének.
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( J U T K A  L E V E L E )

Kedves Bertold!

Emlékezetemben kutatok, mikor írtam legutóbb levelet, 
az elmúlt esztendőkben egyáltalán nem, leszoktam róla, 
meg nincs is kinek. De most történt valami, s mivel 
bizonytalan, találkozunk-e a közeli hetekben ismét, hát 
-  amint mondani szokás -  tollat ragadtam, avagy inkább 
a toll ragadott meg engem. Egyszóval megpróbálok sor
rendben beszámolni mindarról, ami felizgatott, s ami 
miatt most is kissé mintha lázas lennék.

Kezdjem azzal, hogy a napokban kék foltok jelentek 
meg a testemen, több helyen is, pedig nem mentem neki se 
ajtónak, se szekrénynek, nem is estem el. Egyre sötétebbre 
színeződtek, de nem fájnak -  ezért nem mentem el még a 
bőrgyógyászhoz. Viszont meglátogattam Endrét, tudod, 
az egykori osztálytársunkat, aki fémmunkásként sokáig 
Németországban dolgozott, most jött vissza, betegen, 
kinn fekszik a kórházban. Itthon maradt felesége elhide- 
gült tőle, el is váltak, egykori barátai szétszéledtek, Endre 
így magára maradt a rengeteg pénzével, ami akárha nem 
is lenne; utazni nem utazott soha, a nyaralást megvetet
te, hobbija nem lévén fúrta, marta, gyalulta állandóan a 
vasat, munkaadója nagy örömére hétvégeken is. Most 
kocsmázik, pedig egy kortyot sem ivott korábban.

Gyűrött pizsamában, kócosán kísért el a dohányzó
ig, ott gubbasztott mellettem egy viharvert széken, fehér 
falak, zöld linóleum, kiürítetlen hamutálcák, a szemközti
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asztalnál ketten kártyáztak. Vasárnap volt, kora délután. 
Jó ideig alig beszélgettünk, vártam, kezdeményezzen ő.

-  Tele vagyok kék foltokkal -  mondta aztán hirtelen 
- , az orvosok képtelenek megállapítani az okát, átestem 
mindenféle vizsgálaton, elláttak különféle kenőcsökkel 
meg tablettákkal, próbálkoznak különféle étrendekkel, 
gyógyteákkal -  eredménytelenül. Napok óta egy álom 
gyötör.

-  Mondd el! -  kérleltem halkan, s ekkor kezdtem el 
igazán figyelni.

Endre kényelmesebb ülést keresett a széken, kissé elő
re dőlve újabb cigarettára gyújtott, s rám se nézve, lassú 
tempóban, megszakítás nélkül beszélt.

-  Emlékszel az elemiben arra a nagy növésű, testes osz
tálytársunkra? Bukott néhányszor, bárgyún és rejtélyesen 
mosolyogva mindig az utolsó padban ült abban a kopott, 
agyonfoltozott, lompos, fekete kabátjában. Féltünk tőle, 
bár soha senkit nem bántott, de egyszer tornaórán, csak 
úgy szórakozásból, a súlyt olyan messzire dobta, hogy a ta
nár is megijedt. Egyébként hangját se hallottuk, senkihez 
sem szólt, órán nem is feleltették, ült, mozdulatlan óriás 
szoborként, mi meg a szünetben is elhúzódtunk mellőle. 
Azt sem tudtuk, hol lakik. Egy nap aztán néhányan a 
nyomába eredtünk. Már majdnem kiértünk a városból, 
a malom mellett pillantottuk meg, amint a sínek mentén 
baktat. S akkor egyikünk, a legvásottabb, felkapott egy 
követ, és feléje hajította. O hátranézett, látta, hogy töb
ben vagyunk, ezért sietősre fogta a lépéseit. Még ketten 
közülünk kőért hajoltak le (a sínek között volt elegendő);
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mindannyian felbátorodtunk, hogy ez a félelmetes fene
vad megijed tőlünk, záporoztak irányába a kődarabok, 
ő már futott, mi utána, vadul és lelkesen, ma már így 
mondanám: győzelmi mámorban, egyre pontosabban 
célozva, ő meg végül ledobta magáról elnyűtt fekete 
kabátját (a nyár elején is azt viselte), s így felgyorsulva 
nemsokára el is tűnt a szemünk elől. Néhány napig nem 
jött iskolába, aztán megjelent, leült a szokott helyére, a 
kabátjában (nyilván később visszament érte) -  csak már 
nem mosolygott.

-  És? -  kérdeztem.
-  Talán felfoghatatlan, amit mondok -  Endre idege

sen fészkelődön a székén - , de úgy érzem, azok a régen 
elhajított kövek okozta sérülések nyomai jelentkeznek 
most rajtam. Ezért nem érnek semmit a kenőcsök meg 
a tabletták, vezekelni kellene talán, de nem ismerem a 
módját, s azt sem, hogyan folyamodhatunk valakihez 
megbocsátásért, feloldozásért. Vagy meg kell szenved
nünk nekünk is a másoknak okozott kínokat? Paphoz 
hiába mennék, imádkozni a szüleim elfelejtettek meg
tanítani, barátom nincs. Ezért kezdtem most kocsmába 
járni. De bármennyi pálinkát töltök magamba, akkor is 
látom őt, ahogy kajla, nehézkes mozgással ott fut előlünk 
szűkölve a sínek között, bele a felforrósodó nyárba.

-  Én is ott voltam -  szóltam halkan.
-  Tudom -  mondta Endre - , éppen ezért jó, hogy el

jöttél, te talán tudsz valamilyen gyógyírt erre az egészre.
Akkor kissé felhúztam a szoknyámat, és megmutat

tam a térdem körül éktelenkedő kék foltokat.
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Visszakísértem az ágyához, de akkor már nem be
széltünk. O a fal felé fordulva magára húzta a takarót.

-  Az ebédhez hozzá se nyúlt, elvihetem? -  kérdezte 
az éppen benyitó nővér.

Bertold úgy döntött, a levelet változatlan formában to
vábbítja az ügynöknek. Majd a következőket fűzte hozzá:

Ha az elveinkkel ellentétesen viselkedünk, nagy az esélye 
annak, hogy bűntudatot vagy szégyent -  tehát valamilyen 
morális érzelmet -  éljünk át. A szocializáció folyamán a 
helyesnek tartott értékek elsajátítása mellett önképünk is 
formálódik, elvárásunk és önbecsülésünk azonban nincs 
mindig arányban. Tudjuk továbbá, hogy egy érzelemnek 
több általános összetevője van. Az egyik a testi reakció: 
kitágulnak például a pupillák, a vércukorszint emelkedik. 
Mérések támasztják alá azt is, hogy a harag, a félelem és a 
bánat negatív érzelmeinél a szívritmus gyorsabb, mint az 
örömnél, a meglepődésnél és az undornál. Amikor az előb
biek által kiváltott impulzusok közel kerülnek a tudathoz, 
potenciális veszélyt jelző szorongás keletkezik. Mindezek 
sorában a bűntudat azokhoz a nehezen megragadható 
pszichológiai jelenségekhez tartozik, amelyek komplex 
érzelemként az önértékelés rejtélyes tartományát nyitják 
meg. A köznapi nyelvhasználat összemossa a bűntudat 
különböző formáit, a pszichológiai elemzések azonban jól 
elkülöníthető szinteket határoznak meg, többek között a 
kiváltó cselekvés jellege, megítélésének mércéje, valamint 
az érzelmi és értelmi összetevők aránya alapján. Gyötrően
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fájdalmas, nyugtalanító érzelemként a szégyenérzet akkor 
merül fel, amikor az ember viselkedése nem felel meg az 
önmagáról kialakított ideális, másoknak bemutatni kí
vánt képnek vagy éppen az én-ideálnak. A pszichológiai 
bűntudat formái közül a leggyakoribb az empátiás bűn
tudat, ez akkor jelenik meg, amikor a személy úgy véli, 
hogy valamiképpen a másik ember szenvedésének okozója.

Tegyük azonban hozzá: felmerülhet a kérdés, szűkít- 
hetők-e a morális bűn határai a környezetünkben élő ki
szolgáltatott személyek esetében, ha azok döntési szabad
sága behatárolt? Adott esetben a kődobálás minősíthető-e 
egyáltalán agressziónak, hiszen annak definíciójában a 
szándékosság is szerepel, a mi feltételezésünk szerint vi
szont közelebb jár az igazsághoz, ha hirtelen jött ötletről 
beszélünk. Megkockáztatjuk: talán az irracionális erővel 
és hatalommal szembeni spontán, alkalom szülte lázadás a 
helyes kifejezés, amelyre amúgy alig van mód az életünk
ben. Döbbenetes a munkára és alázatra nevelt személy egy
kori szabadsága elvesztése miatt érzett utólagos bűntudata. 
Érdemes tehát egy adott -  már-már bujkálásra kényszerülő 
-  személy szorongásos szégyenérzetéről körültekintőbb 
képet alkotni, mert talán elérhetőbbé válik a felmentés 
kulcsa is. És megspórolandó például önmagunk hamis 
elítélése meg a kivetített önsajnálat, ezenfelül az émelygős 
spirituális bocsánatkérés, meg a teológiai bűnbánat is.

Bertold ezt követően táviratot küldött Jutkának:
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„M a sem tennék másként. Torzult látomásainkat pedig 
felesleges dédelgetni.”

(A  L Á T O G A T Á S )

Pedig odafigyeltem mindenre -  emlékezett vissza később Ber- 
told a tejeskávét megidéző színre például, ahogy beúszott 
a nyárba, a sötétülő búzaföldekre az elhaladó nyárfasor mö
gött. Georgina mintha aludt volna mellette a gépkocsiban, 
de időnként a térde fölé lebbentette szoknyáját, járművük 
is szinte megemelkedett ebben az egyenletes kint-bent me
legben, egymás után szelték a kanyarokat meg nyelték el az 
apró dombokat, forró teaként csúsztak le a torkukon, barnás 
váladékként, mint Georgina hányadéka, ekkor megálltak 
néhány percre, Georgina kiszállt az autóból, elbotorkált 
egy csalános árokszélig, aztán remegve visszaült, ajkát papír 
zsebkendővel törölgetve, indulhatunk, mondta bágyadtan, 
Ivánka biztosan már vár ránk, tegnap megint két ujját vágták 
le az egyik üszkösödő lábáról, szegény, már nem is tudom, 
mikor láttam legutóbb.

Fénykép Ivánnal évekkel korábban: együtt álltak Bertol- 
dék kertre nyíló teraszán, ő a lencsébe bámul, vagyis inkább 
bámészkodva kémleli a virágágyásokat, kezében táska, mert
hogy az egyetemre indulnának. Előbb betérnek az első útba 
eső kocsmába, a billegő, fémlábú asztalról felemeli poharát, 
rumot kortyolgat, sört rendel hozzá, majd előhívott látomás
ként Iván megérkezik egy régi napon a papnevelde súlyos, 
zártan magas épülete elé, mintha angyal üdvözölné az egyik 
ablakból, ahonnan aztán ő figyeli a patak mentén szétszóró
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dó, a hegyről leomló ködben bolyongva eltévedő vadkacsá
kat; közben leckék, imamormolás, szigorú rendszabályok, 
árnyéktömbök az állandó homályban, penészszag, leselkedő 
tekintetek -  megszökni innen, vissza inkább a susztermű
helybe, apja mellé, csiriz és szögecsek, sorakozó kalapácsok 
az elnyűtt cipők halmaza mellett, belépő kuncsaftok, ráérő 
asszonyságok, ingerkedő lányok -  mint Darázs Zsuzsi is, 
akihez első versét írta (ajánlás: D. Zs.-nek, hogy egyek le
gyünk). Iván ezekben a hetekben szemlátomást megújul, 
frissen lépdel az utcán, kisimult arc, vidám beszélgetések az 
egyetemi könyvtárban, a tanulmányaival is jól halad, hét
végeken hazautazik, még derűsebben tér vissza. Majd hír 
érkezik: Darázs Zsuzsi összeállt egy kamionsofőrrel, kiván
doroltak Kanadába. Iván most a távolból küldött fotót né
zegeti, emeletes ház, a gondosan megnyírt kert oldalában 
medence, a függőágyból kikandikáló gyermekfej (akár az 
én fiam is lehetne, mormogja majdnem feldöntve az újabb, 
rummal teli poharat).

Georgina átnyújtja a selyempapírba csomagolt ajándékot, 
„Ivánka, gondoltunk rád!” . Az öblös, viharvert fotelban elter
peszkedő Iván nem mozdul, csak a kezét nyújtja érte, mindkét 
befáslizott lába feldúcolva, időnként a bátyja néz be a szobába, 
kell-e valami, friss vizet tölt a rojtos terítővei letakart asztalon 
elhelyezett kancsóba. A falakon szentkép, régi családi fotók 
bajszos nagyapával és matrózruhás unokákkal, meg néhány 
képeslap. Bertold is feláll, beleüti fejét a lelógó villanykörtébe, 
Ivánka végre mosolyog, bele-beleolvas az ajándékkönyvbe, 
majd szemügyre veszi a díszes, értékes tollat is.
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-  írsz még? -  kérdezi Bertold.
Iván int a bátyjának, aki máris hoz egy elnyűtt, barna 

födelű kockás füzetet, benne az azonnal felismerhető, kissé 
cirkalmas betűi, versek, ceruzával beékelt toldalékok, ám 
a felolvasás elmarad, kicsúszva a kezéből a füzet a padlóra 
esik. Bertold nyúlna érte.

-  Hagyd! -  mondja Iván fáradtan.
Georgina lelkendezve számol be a közös ismerősökről, 

azonban rövidesen elakad. Kinn megdördül az ég, beiramló 
szellő lengeti a néhány kapocs által már alig tartott, színte
lenre mosott függönyt.

-  Indulnunk kellene! -  néz Georgina Bertoldra.
Az idősebb testvér az ajtóban álldogál, kiengedi őket.
-  Gyógyulj, s majd jövünk megint! -  szól még távozóban 

Bertold.
Ivánka éppen csak megemeli egyik karját, majd a földről -  

kínos óvatossággal oldalra hajolva -  felemeli a kockás füzetet.

Bertold szokatlanul gyorsan hajtott. Félúton érte őket utol 
a vihar, ömlött az eső, rövid időre meg kellett állniuk egy 
földútra húzódva, az ablaktörlő nem ért semmit. Georgina 
házához érve még mindig szemerkélt.

-  Gyere! -  mondta a nő.
Bertoldot bevezette a belső szobába, ruhástul feküdtek rá 

a hatalmas ágyra. Georgina azonnal elaludt.
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( A R T I S T A S Z Á M )

Az idős férfi az újonnan felszállókkal érkezett, tömve a vil
lamos, Bertold átadta a helyét.

-  Nem kellett volna! -  mondta az idegen, de azért mégis 
leült.

A szerelvény földszintes házak között kanyargóit, majd fel
tűnt néhány ormótlan, elhagyatott, szürkés gyárépület, aztán 
egy elnyújtózó térhez ért, homokozó, mozdulatlan hinták, 
néhány csenevész, árnyéktalan fa. A jegye után kutatott, fel
mutatni a közeledő ellenőrnek, amikor egy elsárgult fénykép 
csúszott ki a pénztárcájából.

-  Artista voltam -  jegyezte meg barátságosan.
Bertold érdeklődő tekintetétől felbátorodva azonnal foly

tatta:
-  Bejártuk a világot, szép idők! Állandó társulat, bűvészek, 

bohócok, erőművészek, kötéltáncosok, zsonglőrök -  egész 
sereg! Meg a zenészek, őket ki ne felejtsem! És a hatalmas 
sátor, a segédszemélyzettel. Rakodómunkások, szakácsok, 
beszerzők, takarítók. Rengeteg állat. Vándorlások: minden 
héten új helyen, még Afrikába is eljutottunk.

-  Mikor fejezte be?
- Ja ,  az egy délutáni előadás volt, a nézőtéren inkább gye

rekek, szüleikkel. Egymásra rakott székeken egyensúlyozva 
kellett volna a kötéltáncosnőnek felhajítanom egy fátyolos 
menyasszonyi kalapot, de eltévesztettem, és túlrepült. Ekkor 
berohant a következő számra a függöny mögött várakozó 
állatidomár mellől az egyik csimpánz, felkapta, előbb a fejére 
helyezte, majd kezével rázogatva sorra járta a közel ülő néző
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két. A közönség vette a lapot, hullott szépen az aprópénz, a 
gyerekek visongtak. Azonnal utána eredtem, de megbotlot
tam az egyik tartóvasban, mindenki kacagott, ő meg néhány 
szökelléssel már a túloldalon folytatta a kalapozást. Nevető
görcsöt kapva a kötéltáncosnő lezuhant, de nem történt baja, 
közben már a bajszos állatidomár is a csimpánza után futott, 
hívogatta, de az — egyre távolodva -  csak a kalapot lengette 
látható élvezettel. A  porondon termett utóbb az igazgató, 
ám szavait elnyomta a zsivajgás meg a tapsorkán, ekkor a 
muzsikusok felé fordult, intésére tust húztak, az emberek 
őrjöngtek, véresre verték a tenyerüket -  a csimpánz közben 
felmászott a sátortetőre, majd leereszkedett azon a hosszú, 
lelógó póznán, letette a kalapot a földre, és odasompolygott 
a gazdája mellé. Este az igazgató magához hívatott, s közölte, 
beoszt az állatetetők mellé, vagy akár távozhatok is. Akkor 
fordítottam hátat a cirkusz világának. Kapok valamicske 
művésznyugdíjat, rokonaim elhaltak, nem is ismertem őket. 
Délelőttönként meg villamosozok, gyorsabban múlik a nap.

-  Ráér holnap délután ötkor?
-  Tengernyi az időm.
-  Várom a Nemzeti Színházzal szemben lévő kávézóban.

Ruganyos léptekkel közeledett, divatjamúlt, de tiszta és va
salt öltönyben.

-  Elmondom, mi lenne a feladata -  mondta halkan Ber- 
told. -  Négy héten át minden egyes nap délutánján beül 
ide, s figyeli, kik érkeznek. Különösen egy ötven év körüli, 
aktatáskás férfi érdekel, mikor és kivel társalog. Amennyiben 
lehetséges, a beszélgetésüket is hallgassa ki. Külön fontos,
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kiket lát a teremben, amikor én is megjelenek. De ismeret
ségünk titokban marad, engem nem szabad észrevennie. 
Ha mód nyílik rá, kövesse kellő távolságból az aktatáskás 
férfit, írja le útvonalát, tartózkodási célpontjait. Mi időnként 
találkoznánk, de nem itt, hanem az ön lakásán. Vállalja?

-  Miért ne!

Rövidesen felkereste. Megcsapta az öregség fanyar szaga. Félig 
elmosott, ragacsos csészékben szolgálta fel a kávét, a függöny
nyel elkülönített hálófülkében az ágy vetetlen, egy fotelen 
tornyosuló ruhák halmaza. A falakon a cirkuszi múlt fotói. 
Összezsúfolódva giccses emléktárgyak a kredenc vitrinében, 
felül elszáradt virágcsokrok.

Váltottak még néhány szokványos mondatot, majd látha
tó kedvvel és izgalommal hozzákezdett a beszámolójához: 
Bertold átfogó képet kapott a kávézó törzslátogatóiról, a 
pincérekről, egy különös társaságról, melynek tagjai csü
törtökönként jönnek össze, gyakorta bővített összetételben, 
ilyenkor a személyzet igen odaadó, s a zárórát sem veszik 
szigorúan. Ami pedig az aktatáskás férfit illeti, egy feltűnően 
szép szőke nővel randevúzgat kedden délelőttönként. Külön 
érkeznek, és külön távoznak.

-  Amikor önök legutóbb találkoztak -  tekintett Bertold- 
ra - ,  ez a hölgy is a kávézóban ült, de egy távolabbi asztalnál. 
Csak akkor társult az aktatáskáshoz, amikor az egyedül ma
radt. Röviden, élénken beszélgettek, majd elsietett, s még 
elérte azt a buszt, amelyre ön is felszállt. Ezt a távolból lát
tam. Visszatértem a kávézóba, rendeltem egy süteményt, a 
férfi még ott ült, mobilon hívott valakit, de alig szólt bele
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a készülékbe. Aztán fizetett ő is. Előbb egy cég közeli igaz
gatósági épületét kereste fel, talán egy órányit maradt ott, 
majd taxival a város másik felén fekvő villanegyed felé vette 
az irányt. Ott már kockázatosnak véltem követni, néptelen, 
elegáns kerület, csak feltűnhet a másik bérautó, a kisvasúti 
megállónál vesztegeltünk így néhány percig, majd találomra 
megindultunk az onnan nyíló széles úton. Kisvártatva egy 
magas kőfallal elhatárolt óriás park következett, fák között 
meghúzódó épületekkel, kanyargó betonutakkal. A bejárat
nál sorompó és őrház. A taxi ott állt még előtte, a parkolóban. 
Csak a sofőr várakozott benne. Azonnal elhajtattunk. Ami
kor jelezte, legközelebb mikor találkozik az aktatáskással, 
azon a délutánon én már észrevétlenül korán elhelyezkedtem 
a bejárat közelében, leheveredvén egy téglarakás mögé, hogy 
az őr ne lásson. Az ön embere később valóban megérkezett, 
s csak késő este távozott. De jöttek mások is, néhány hatal
mas fekete autó suhant át a felemelt sorompó alatt, szinte a 
sebességet sem csökkentve. Az egyikben mintha az a szőkeség 
ült volna, de ebben nem vagyok bizonyos, akkor már erősen 
alkonyodott.

( F E L J E G Y Z É S E K  D O R I S  D A Y R Ő L )

Meghökkentőek lehetnek olykor egyes visszatérő álmok. 
Egy népszerű együttes koncertezik, több ezer ember a lelátó
kon meg a küzdőtéren, s csak később veszem észre, hozzám 
egészen közel ül Doris Day, vagyis hát nem az énekesnő, de 
valaki, aki nagyon hasonlít rá, ütemesen mozog a zenére, 
tekintetünk gyakorta találkozik, elismerő kölcsönös mosoly:
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amolyan „ugye, jó ez a zene”-szerű, félidőben egymás mellett 
haladunk a felállított sörösbódék felé, legszívesebben megszó
lítanám, de nem merem, bár ezzel bizonyára csalódást okozok.

Eddig a furcsa álom. Ám most már élesben megy!
Nos, a Locomotiv G T  jubileumi fellépését hónapokkal 

előbb beharangozták, a jegyeket azonnal szétkapkodták, egy 
barátom révén azonban sikerült mégis bejutnom a fővárosi 
pályaudvar erre a célra átalakított hangárjába. Igazán fergete
ges hangulat, nem is próbálom leírni, a zenekar mindinkább 
rákapcsol, egymást követik a népszerű számok, midőn felfe
deztem Doris Dayt. Mindössze ketten ültek közöttünk. Két 
ismeretlen férfi. De ők csak egymás közt beszélgettek, majd 
elsétáltak valahová, mellőlem a barátom szintén, én pedig ott 
maradtam. Vele. S már formálgattam is magamban a mon
datokat: „Tisztelt hölgyem, elnézést, hogy megszólítom, s ne 
értsen félre, ha egy különös, talán kissé zavarosnak minősülő 
álmomról szólnék, bizonyára furcsának is tartja, de higgye 
el, nem a közeledés szándéka vezérel, egyszerűen arról van 
szó, hogy én már álmodtam önnel, pontosabban álmomban 
egy, a ma estihez igen hasonló nagy koncerten találkoztunk, 
egymáshoz igen közel ültünk, mint most, még a frizurája is 
pontosan ilyen volt, Doris Dayére emlékeztető, élveztük a 
zenét, s bevallom, már ott tartottam, hogy kezdeményezem 
a beszélgetést, de akkor nem sikerült elegendő bátorságot 
gyűjtenem -  s látja, most a valóságban ugyanez történik, pon
tosan, ahogyan az álmomban, s talán nem ért félre és nem is 
nevet ki, viszont rábólint arra, hogy a hihetetlen ritkán válik 
hihetővé, ezt az alkalmat igazán kár lenne elszalasztani...” 
Közben a két férfi visszaérkezett, leültek közénk, én pedig
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feladtam a további mondatfűzés esélyét. Doris Day egyébként 
is egy pillanatban eltűnt, s nem tért vissza.

A barátom akkor készült fotója azonban megőrizte, jól 
kivehetően látszik mögöttem. Amikor pedig legközelebbi 
találkozásunkkor a felfogadott cirkuszi alkalmazottamnak 
a képet megmutattam, felkiáltott:

-  Ezzel a nővel szokott az aktatáskás férfi találkozni a ká
vézóban!

Az a hét nap igazán remek volt Doris Dayjel. Előzőleg a nyu
galmazott artista leírása alapján megtaláltam azt a -  meredező 
háztömbök között meghúzódó -  kicsi parkot, ahol reggelente 
olvasni szokott. Leültem melléje -  és elmondtam mindent. 
Magamról, a munkámról, az álmomról és a suta közeledési 
szándékomról az LG T  koncertjén, beszéltem, mivel bízott 
meg az igazgató, tudok továbbá arról, hogy ő is találkozik az 
aktatáskás férfival, s nyilván szintén adatokat gyűjt a titok
zatos megbízó részére. Majd meghívtam a hétvégi házamba. 
Egyből ráállt. A  tóra néző teraszon reggeliztünk, majd sokat 
úsztunk, egészen a cölöpökre ki terjeszkedő halászcsárdáig, 
nyárutó lévén vendég már alig, a személyzet azonnal megked
velt bennünket, hatalmas adagokkal kedveskedtek. A parton 
elnyúlva Doris Day részleteket olvasott fel a magával hozott 
regényből, amúgy keveset beszélgettünk, rábíztunk mindent 
a testek játékára.

-  Nekem az is a feladatom, hogy téged megfigyeljelek -  
mondta egy alkalommal minden különösebb bevezető nélkül, 
de a mondat elszállt, többet nem foglalkoztunk a témával.

Külön utaztunk vissza a városba, én egy nappal később.
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( Á T H A N G O L Ó D Á S )

-  Rendezgetnénk az emlékeinket, miként évfordulókon szo
kás, bár utólag nem könnyű eldönteni, mi tekinthető hiteles
nek, ráadásul közölhetőnek is; előfordulhat, látomások vilá
gítják be mindazt, ami volt, így megbicsaklunk az önismeret 
felé vezető rozoga lépcsőkön. Az igazság mindig megdöbbent. 
Olykor elszomorít. Leegyszerűsíti a megfejtést. Máskor pedig 
a taps csak a megéltség árnyékát illeti. A tapasztalat viszont 
olykor hamisan szónokol, akaratlanul is, képtelen különbsé
get tenni az érvényes és a lelkiismeret visszakozó szépítgetése 
között. Gyakran csupán azt ismételgeti, ami hiányzott, holott 
jelen időben ez távlattalan. A megtörtént különben sem 
értékelhető át, legfeljebb átértékelődik. Ami nem ugyanaz.

-  Segítenél végre?! -  vágott közbe Doris, idegesen lapoz
gatva a térdére helyezett jegyzetfüzetben.

-  Kezdetben úgy gondoltam, elegendő, ha összeszedetteb
ben, célratörően szervezem meg az életemet -  mondta Ber- 
told. -  Ismét kísérletezőként, a világra rácsodálkozva. Mégis: 
bölcsebben és lázadóbban, mint a félbemaradt szakaszban.

-  Ez mikor tudatosult benned?
-  Amikor egy étteremben véletlenül az üres tányérba ejtet

tem a szemüvegemet.
-  Folytasd!
- A  jelenbe korábban is beépültem, de csak részben. Ahogy 

valaki elszólta magát: „Mindenhol ott voltam, de nem ben
ne.” Erre untam rá. Nyilván a fogyó évek miatt is. És lassan 
felsejlett előttem, mivel eltölteni a második félidőt. Ám az 
mégis bizonyos szigorúságot feltételez.
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-  Ez megint egyfajta abroncs lenne?
-  De ez már vállalt abroncs -  egyébként a szabadság és az 

idő ajándékával. S ez nagy különbség! E kegyelmi állapotban 
nincs számolgatás a dátumokkal, korábbi fontos dolgaink 
pedig súlytalanná válva engedélyezik a kiigazítást.

-  És aztán?
-  Nincs aztán. Szétvagdosva a rád csipeszeit zsinórok. 

Csupán arra ügyelj, hogy a túlzott önbecsülés vagy a csillám
ló illúzió mesterkedései ne kerüljenek túlsúlyba. Azok már 
torzítanak és lekötnek, semlegesítenek programokat, tovább 
vonszolva a dilemmákat homályban hagyják a tudattalant.

-  Ezt nem egészen értem.
-  Talán mert túl fiatal vagy hozzá.
Doris felnézett a jegyzettömbből:
-  Mit tanácsolsz tehát?
-  Bánj ügyesen a vagyonoddal. És velem is.
Doris kávét főzött, bekapcsolta a rádiót, kivasalt ruháit 

a díványról a szekrénybe rakta, szellőztetett, majd visszaült 
a helyére.

-  A lényeg?
-  Egy szakítás, majd anyám halála. És a tengerhiány. Tar

tott mindez hosszú időn át, mígnem rájöttem, belülről kell 
indítanom, a félelem kiiktatásával, s nem másokra rakva a 
terheket -  s akkor már a kaland játékossága is vállalható.

-  Ezért nem utasítottad vissza az ügynök felkérését?
-  Pontosan.
-  Miről vagy elkésve?
Bertold hosszasan gondolkodott:
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-  Utólag tekintve: semmiről. Fontosabb azonban, ami kö
vetkezik. Például az én leendő szabadegyetemem, amelynek 
súlypontja a gondolkodás művészete.

-  Ez is egy kísérlet lenne?
Bertold felemelkedett, az ablakhoz lépve kilesett az utcára, 

majd félfordulatot téve halkan visszaszólt:
-  Annál azért valamivel több.

( S P A N Y O L  Ú T )

Az ügynök késett, eddig ez még nem fordult elő. Bertold a 
kávézóban várakozott. A szomszédos asztalnál egyre erősö
dő szóváltás: két fiatalember csöndesítette volna a Ritának 
nevezett lányt, aki kifakadt:

-  Tudtam, hogy rád nem számíthatok!
Dühében feldöntötte a közvetlenül mellette lévő fiú bo

rospoharát. Az halkan próbálta nyugtatni:
-  Értsd meg, abban az időpontban nem érhetek rá, meg

ígértem a szüleimnek, hogy...
Rita sírásra fogta:
-  És akkor ugrik az egész spanyol utazásunk?!
Bertold látszólag az újságjába mélyedt, de a következő

pillanatban Rita már ott állt előtte.
-  Ráér?
-  Igen -  mondta a férfi.
-  Úgy értem, ráér holnap kora délelőtt?
-  Igen.
Egyetemista lehet, gondolta Bertold, midőn alaposabban 

szemügyre vette. Picit dundi, a szemüveg mögül átható, vib
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ráló tekintet, sima haj, merész, dekoratív dekoltázs, a kissé 
kerekded arc tele szeplőkkel (Bertoldnak azonnal Rita Pavone 
jutott eszébe). A lány kérdezés nélkül leült, majd azonnal elő
adta, hogy véletlen telefonszám-sorsolás révén kétszemélyes 
spanyolországi körútra jogosult. Ellenőrizte, minden stim
mel, már járt az illető cég irodájában is. Ám döntő a holnapi 
nap, a kiválasztott párokat akkor hallgatják meg. Az utazásra 
-  ez feltétel -  csakis házastársak meg élettársak kaptak meg
hívót, és -  amint felvilágosították -  egészen természetes, hogy 
előzetes ellenőrzésként még elbeszélgetnek velük. A barátja 
azonban visszakozott, s fontos dolgokban nem először, egy 
éve ezt csinálja, a nyeremény így most könnyen veszendőbe 
mehet. Más személyt meg nincs ideje keresgetnie.

-  Akkor ráér?
Bertold cigarettára gyújtott:
-  De hiszen nem is ismerjük egymást...
-  Mire kíváncsi?
Váltottak néhány mondatot, közben az ügynök is megérke

zett. Rita hirtelenében egy noteszlapra kanyarította a címet.
-  Néhány perccel kilenc óra előtt ott találkozunk -  mond

ta elsietve.

A cég épületét a térkép alapján találta meg egy villamosmegál
lóhoz közeli mellékutcában, Rita a bejáratnál várta, az uta
zási reklámplakátokkal teleragasztott üvegfal előtt. Benn, a 
hatalmas teremben néhány asztalnál már ültek. Egy fehér 
blúzos, fekete kosztümös fiatal lány fogadta őket, felvette az 
adataikat, majd a kijelölt helyükre tessékelte.

-  Itt várjanak! -  mondta.
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Rita képtelen volt leplezni idegességét:
-  Egész éjjel alig aludtam!
Bertold éppen valamilyen elterelő mondatot eszkábált vol

na, amikor egy vézna, idős hölgy közeledett, hatalmas pak- 
samétával a hóna alatt.

-  Bertold és Rita? -  kérdezte.
-  Igen! -  válaszolták szinte egyszerre.
A nő előbb röviden tájékoztatott a cég tevékenységéről, 

nyájas arcot erőltetve gratulált, hogy ők is a lehetséges utasok 
listájára kerültek, majd kiterítette maga elé a papírlapokat.

-  Mióta ismerik egymást? -  tette fel az első kérdést.
Rita feszengett, így Bertold szólalt meg:
-  Nagyjából egy esztendeje.
-  Hol találkoztak először?
-  O az egyetemről jött ki, elköszönt a barátnőitől, de vár

hatott valakire, belelapozott a középkori filozófusokról szóló 
tankönyvbe, az meg éppen hozzám közel álló terület, kezd
tem kikérdezgetni.

-  Mióta élnek együtt?
-  Szinte azonnal hozzá költözködtem -  mondta határo

zottan Rita, szemlátomást visszanyerve nyugalmát.
Az idős hölgy egy újabb papírlapot húzott elő, merően 

figyelt.
-  Reggel, felkelés után mit szoktak inni?
-  Teát -  mondta Rita.
-  Kávét -  mondta Bertold.
Rita kihúzta magát, s rokonszenvet próbálva kicsikarni bi

zalmaskodva folytatta:
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-  Igyekszem leszoktatni a káros szenvedélyéről, kávé és 
cigaretta; két hete citromos teát kap, de ez még olyan átme
neti időszak, többször rajtakaptam, ha korábban ébred, kint 
kávézik a teraszon.

-  Melyikük megy előbb zuhanyozni?
-  Én! -  vágta rá azonnal Bertold. Ha teheti, ő szeret to

vább aludni.
-  Bertoldnak mi a kedvenc étele? -  fordult Rita felé.
Rita nyelt egyet, segélykérőén nézett a férfira, majd halkan

megjegyezte:
-  Édesszájú.
Az idős hölgy nem vette le tekintetét Ritáról, s már éppen 

levegőt vett, hogy feltegye az újabb kérdést, ám Bertold ki
használta a pillanatnyi szünetet:

-  Áttanulmányoztuk, bizony, alaposan a spanyol konyhát, 
annak persze inkább a hal képezi az alapját, zöldségek meg 
mindenféle tengeri herkentyűk, a boraik viszont édesek. Járt 
már Spanyolországban?

Válasz helyett a nő újabb nyomtatványt húzott elő a 
dossziéból.

-  Mely napilapokból tájékozódnak?
-  Inkább rádió és tévé -  mondta Rita.
Bertold élénken bólogatott.
-  Hogyan becézik egymást?
Most Bertold szólalt meg elsőként:
-  Ritmuska.
Az idős hölgy várakozóan Ritára meredt.
-  Valóban -  mondta Rita. -  Én viszont továbbra is Ber

toldnak hívom, ő olyan komoly...
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-  Milyen név az hogy Bertold?
-A germ án Berthold férfinévből származik, jelentése: fé

nyes, híres, uralkodó -  sorolta a férfi. -  Bizonyos névelemzés 
szerint a Bertoldok élete a szabadságról és a függetlenségről 
szól. Igazi művészlelkük van. Es mindenben az újat, a kü
lönlegeset keresik.

-  Akkor, Bertold, megkérem, rövid időre üljön át ahhoz 
a másik asztalhoz! Majd kisvártatva Ritához fordult:

-  Hol laknak?
Rita -  most először -  figyelmesen nézett a férfi felé, átható 

lézertekintetétől Bertold egy pillanatra mintha megszédült 
volna, aztán az egész terem lecsendesült körülötte.

A koros nő Ritára ripakodott:
-  Meddig várjak!
A fekete kosztümös lányok hangtalanul suhantak az asz

talok között, közben újabb párok érkeztek, lassan tíz óra 
felé járt az idő.

-  Bertold rendelkezik egy lakással a központban -  kezdte 
Rita - ,  de sokkal jobban érzi magát a hétvégi nyaralójában. 
A vízparton szeret sétálni, akkor lehet vele igazán beszélget
ni, végre megnyílik, néha még bolondozik is, minduntalan 
a kedvemben akar járni. Egyedül a munkájáról faggatom 
hiába.

-  Cseréljenek helyet! -  hangzott az utasítás. Most Bertold 
maradt egyedül a vézna hölggyel.

-  Hol laknak?
Bertold előbb a lány pillantását kereste, Rita nyugodtan 

ült, s talán mosolygott.
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-  Örököltem egy kétszobás lakást, forgalmas helyen, on
nan bárhová el lehet jutni, Ritának is közel az egyetem. Én 
azonban a vizet szeretem, mindenekelőtt a tengert, persze erre 
itt nincs mód. Éppen ezért...

-  Elég! -  csattant fel a kérdező, majd intett Ritának, hogy 
visszajöhet. A továbbiakban röviden még azt tudakolta, mi
lyen idegen nyelven beszélnek, volt-e dolguk a rendőrséggel, 
rendelkeznek-e érvényes útlevéllel. Majd pedánsan vissza
rendezte a papírjait.

Utolsó kérdés:
-  Milyenek a szexuális szokásaik?
Rita elpirult, sértődötten nézett maga elé.
-  Ő a kezdeményező -  felelte derűsen Bertold.
-  Mindjárt gondoltam -  mondta most már némileg meg- 

enyhülten, kissé gunyoros ajakbiggyesztéssel az idős hölgy. 
Felállt, egy fekete kosztümös tájékoztatta, melyik újabb párt 
kell meghallgatnia.

-Jövő  hónap tizenhetedikén az indulás -  mondta végül - ,  
készülődhetnek. Jó utat!

Rita arca még mindig kissé piros volt, szeplői szinte szik
ráztak.

-  Igyunk meg valahol egy kávét! -  indítványozta Bertold.

( S Z O M O R Ú  S Z E M E K  -  L E Í R Á S )

Az interneten pásztázva figyeltem fel egy női arcra. Ponto
sabban a tekintet szomorúságára: lehúzódott a széles állka
pocsig, rávetült a nyakat körülfonó fehér gyöngysorra, amely
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egyébként zavarta az összképet; ott éktelenkedett a ruha mély 
kivágása felett, a gyengédségében is erőt sejtető vállak átlójá
ban. A szemek visszanéztek, ezt azonnal konstatáltam, de már 
éppen -  éberségem csődjeként -  valami más után kutattam 
volna, amikor mégis visszakerestem az arcot. Átfutottam a 
hozzáférhető, gyakorlatilag semmitmondó életrajzi adatokon 
-  majd a megadott címen írtam neki. A tekintetéből áradó 
szomorúságról. S faggatni próbáltam: honnan ez a mélység
ből feltörő sötét tükröződés? Amely mellesleg elhomályosítja 
az intellektus finomságát. Valahogy így.

Válaszolt. Hogy ezt a szomorúságot még senki sem vette 
észre, sem a barátai, sem a szerelmei. Aztán elküldte napló
jának másolatát is. A berlini ráadásos évekről a Pesten befeje
zett egyetem után: vidáman kocsmázó diáktársaság, majd 
egy viszonzatlan szerelem a tanára részéről, félbeszakadt 
tanulmányok, az elkerülhetetlen összeroppanás, kezelés a 
klinikákon. Majd szülővárosába visszatérve bekapcsolódás 
a nőmozgalomba, újabb szociológiai munkák, a folyóiratok 
közlik tanulmányait -  de ő magányban, a súrlódó napok 
pedig mint megállíthatatlan hosszú esőzések, a tűszerűén 
érkező cseppekből összeálló vízfolyam rovátkákat alkotva 
siklik alá a sikátorok kőkockái között.

A berlini professzorral való kapcsolatát alig értettem. A vi
szonyt állítólag nem is ő kezdeményezte. Egy nyári délután 
mutatta be dolgozatát, egyedül voltak, s a tanár simogatni 
kezdte. Előbb csak kedveskedően, majd agresszíven. Ellenállt, 
felkapta az irományát és távozott -  az erőszakos közeledés 
mindig riasztotta. Levelében családi eseteket vonultatott fel: 
rideg apjának viselkedését, jóval idősebb bátyja furcsa arro

54



ganciáját, a gimnazista fiúk hetyke arcátlanságát. Merthogy 
már leveleztünk. És akkor a szép szomorú szemek kezdtek 
kitárulkozni, én pedig a legszívesebben sietve menekültem 
volna. De nem lehetett. Vég nélkül csak a berlini tanáráról 
beszélt, a mégis létrejött kapcsolatukról, majd az éjszakába 
nyúló heves tantestületi vitákról, azon ő a diákok álláspontját 
képviselve voltaképpen a (háttérben maradó) tanára csoport
ját támogatta. Megfenyegették, jegyeit lerontották, a kollé
giumból kirúgták. Lassan-lassan a diáktársai is elpártoltak 
tőle. „Léteznek a forradalmárok -  írta naplójában - ,  s van, 
aki utánuk söpröget.”

Ekkor költözött vissza. A család romokban, apja rövidesen 
meghal, a határozatlan és bizonytalan anya maga is inkább 
támogatásra szorulna. A tanára Berlinből küldött még né
hány levelet, utoljára azonban úgy fogalmazott, hogy a kap
csolatuk tévedés volt. Többé nem jelentkezett.

Albérletbe vonul, a klinikákról beszerzett dokumentu
mok alapján rokkantsági kérvényét előbb jóváhagyják, majd 
felfüggesztik. Rövid szerelmi kapcsolatok... És az az ékte
lenkedő gyöngysor a nyakán!

ír. Rendületlenül. És meglátogatna. A naplóját rendez
getni.

Inkább én megyek hozzája.
Üde és friss -  kicsinosítja magát. A rajzait mutatja. Egé

szen jók. Velencei gondolák, valószínűtlen perspektívában. 
Meg furcsa rézgyűrűk az ujjain, azokat maga készíti. Egészen 
otthonos nála. Rend mindenütt, helyükön a könyvek, az 
újságok, a ruhák, a konyhai eszközök. A tekintetéből pedig 
eltűnt a szomorúság. Csilingel. Napi dolgokról regél, könyv
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olvasmányokról. Közben kintről beszűrődik a főváros kelle
mes zaja, buszok indulnak, taxik dudálnak.

Mellém telepszik a naplójával. Részeket olvas fel belőle, 
teste utóbb elmerevedik, fáradó tekintetében ismét az a mér
hetetlen szomorúság. Egyszer láttam csak valami hasonlót: 
színészek nyári gyakorlaton egy isten háta mögötti faluban, 
alkalmi pódium a labdarúgópályán, már érkeznek a helybé
liek az előadásra, sürgés-forgás; oldalt, a felállított sátorban, 
ahol majd a vacsorát tartják, csak egy fiatal lány ül, egyedül, 
félig háttal a bejáratnak, rezzenéstelen tekintete szúrósan 
előre mered, perben a világgal önmagára maradva -  súlyos 
és mozdíthatatlan körülötte a levegő, magánya sérthetetlen és 
érinthetetlen. Tudja, ott állok mögötte, de nem néz felém. Sej
teti, hogy zavarom. Lassan, csöndben kihátrálok a sátorból.

Ül tehát mellettem, lapoz a naplójában. Ekkor egy apró 
cérnaszál jelenik meg az alsó ajkán.

-  Egyszer, még gyermek voltam, leestem a kerékpárról -  
mondja - ,  a szám sérült meg, összevarrták.

A naplóját félreteszi, feláll, bekapcsolja a lemezjátszót. Sze
relmi duettek operákból. Visszahelyezkedik mellém. A moz
gékony cérnaszál közben már a felső ajkát öltögeti az alsóhoz, 
a fonál magától tekeredik, szabályos körkörös hullámban ha
ladva, mígnem a végén apró hurkot vet. Összevarrott szájjal 
ül egy darabig, majd az ölembe hajtja a fejét. így hallgatjuk 
az áriákat.

[Az ügynök vidám karlengetéssel érkezett, ezúttal szét sem 
nézett a kávézóban, azonnal leült Bertolddal szemben.
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-  Az alkalmazóm rendkívül elégedett -  mondta szinte 
lelkendezve. -  De most egy kérése is lenne.

Bertold érdeklődve nézett rá.
-  Az ön írásából felfigyelt erre a szomorú tekintetű 

hölgyre, és szeretne vele megismerkedni.
-  Ez váratlanul érint! -  Bertold feszengett.
-  Engem is meglepett -  válaszolta most már lassúbb 

ütemben az ügynök ez először történik meg, az igény 
tagadhatatlanul különös, de nem láttam őt hónapok óta 
ilyen, hogyan is mondjam, lelkesült állapotban.

-  A megállapodásunk eredetileg úgy szólt, hogy nem 
avatkozhatom mások életébe -  jegyezte meg Bertold 
kimérten.

-  A főnököm bizonyos volt benne, hogy ön ezt felveti 
-  válaszolta továbbra is derűsen az ügynök - , s aggodal
mát azonnal eloszlatom: a történet további alakulásának 
ön közvetlenül már nem szereplője. Mindössze arra kér
ném, adja meg a hölgy pontos nevét és címét.

-  S ha ezt visszautasítom?
-  Akkor megtudjuk más módon, csakhogy az némi 

időbe telik. Megbízóm egyébként jól ismeri a berlini pro
fesszort, de őt ez ügyben egyelőre nem szívesen zavarná. 
Érti, ugye?

-  Ezt igen.
-  Megbízóm egy ideje folyóirat indítását tervezi, amely 

a nőmozgalmakkal foglalkozna -  folytatta az ügynök - , 
oda keres szerkesztőket. A hölgy erre kiválóan megfelelne.

Bertold idegesen előrehajolt:
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-  De ő egy sérülékeny személy! Ezt számításba vették?
-  Állása lesz, biztos keresete, jó társaságban kedvére 

dolgozhat -  mondta nyugodtan az ügynök -, s a főnököm 
amúgy is csak hetek múltán tesz látogatást a szerkesztő
ségben, s ekkor még mindig kérdés, kialakul-e kölcsönös 
szimpátia.

-  Akkor miért ilyen sürgős az ügy? -  kérdezte végül 
Bertold.

-  Maga még nem találkozott a Megbízóval. Ha ismer
né, akkor tudná rá a választ -  zárta le a beszélgetésüket 
az ügynök.]

( A M I N T  LI  T A J - P O  É P P E N  M O N D A N A  
V A L A M I T  T Ó T H  B Á C S I N A K )

Hatezer esztendős koponyára ügyesen felrakott bőr, a fejte
tőn szétbomló hajfonatok, kétoldalt gödröcskéket mintáz a 
mosolyra húzódó száj, a szemekből sugárzó vidám energia 
aláömlik a zömök arcon. Talán éppen a barlangból sietett elő 
akkor, tizenkilenc évesen (hívhatták, mondjuk, Zuklának), 
körültáncolta a tüzet, majd maga is lobogó árnyékként ro
hant a közeli patak felé. Annak partközeli kisimult vizében 
pillantotta meg önmagát, de ha egy kicsit oldalra is tekint, 
megláthatta volna Constanze Niesst, a szemüvege mögül 
hunyorgó frankfurti igazságügyi orvosszakértőt, aki szin
tén merően figyelt, minden apró részletet rögzítve, hogy 
majdan megmintázhassa ezt a kőkorszaki lányt, újraalkotva 
arcszöveteit, vonásait, megszólítva a természet formáló erejét 
is. Valójában persze megtörténhet, hogy ez a patak másutt
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található, a Naprendszer egy távoli ikergalaxisának valamely 
bolygóján, az óriásteleszkóppal befogott Cet csillagképben.

Constanze Niess persze aligha tudhatta volna kikövetkez
tetni a könnyzacskó és a kis ráncok pontos elhelyezkedését 
vagy a szem és a haj színének árnyalatait, s ez a víztükörből 
sem volt kiolvasható. De látta a boldogságot, ezt a számára 
ismeretlen és megfogalmazhatatlan érzést, amelyet kirekesz
tettek a bonctermek fémeszközei meg a bírósági padsorok, 
az örökké körülötte sereglő, ilyen-olyan kérdésekkel zaklató 
tanítványok kórusai -  csak a római olimpián tapasztalt va
lami hasonlót, amikor a gyermekbénulást legyőző Wilma 
Rudolph, a „fekete gazella” légies futással száz méteren 
mindenkit maga mögött hagyva -  világrekordot döntve -  
átszakította a célszalagot. Majd még két aranyérem (200 
méteren meg a 4 x 400 méteres váltó tagjaként). A következő 
képeken: szülővárosa külön népünnepélyt szervez hazatérése 
alkalmából, John F. Kennedy pedig vendégül látja őt a Fehér 
Házban. Wilma mindenki által ismert derűs arca ott vibrált 
tehát szintén a patak sodrását felfogó állóvíz alig mozduló 
selymében. Zukla ekkor egy suhanó árnyat érzékelt még 
a patak felett, csinos, habkönnyű, fehér ruhácskájában a 
műkorcsolyázó Peggy Fleming körözött légies eleganciával. 
Mosolygott ő is. Mint Tóth bácsi.

Azon a késői nyári délutánon a földjükről visszatérőben 
Tóth bácsi már majdnem a házukhoz ért, biciklijével balra 
fordult volna, mint mindig, a nagykapu felé, természetesen 
jelzés nélkül. Felesége szokásosan az ablaknál állva várta 
az urát, leste, kezdheti-e melegíteni a vacsorát. A közelben 
borozgatott Li Taj-po, a rejtélyes égi költő, ismét azon mé
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lázva: ha a világon mindennek a sorsa a pusztulás, miért 
kell tökéletessé válnunk -  s felfigyelt az ellenkező irányból 
szélsebesen közeledő autóra. Poétánk amúgy ezúttal is együtt 
akart iszogatni az éppen megjelenő Holddal, aranyfonatú 
verset írni az elvágyódás, sóvárgás és varázslat belső kódjáról, 
lenyomatairól, „Csakhogy a vén Hold nem bírt vélem inni, 
/ az árnyam is csetlett-botlott setéten” -  ennyit jegyzetelt 
mindössze. Miként századokkal korábban szintén, szegény 
Li Taj-po akkor is a vízben tükröződő Holdat akarta egy 
csónakból megölelni, de alábukott. Most tehát észrevette az 
érkező járművet, figyelmeztetni próbálta Tóth bácsit, de alig 
forgó nyelvével csak eddig jutott: Tóth bácsi!... Tóth bácsi!...

Eles fékcsikorgás, Tóth bácsi már röpült, majd elterült, 
mozdulatlanul, kalapja még perdült néhányat, majd meg
állapodott, a kerékpár is elheveredett, az egyik kereke még 
forgott egy darabig.

Ekkora csönd még nem volt az utcánkban. Tóth néni to
vábbra is az ablaknál állt, a csipkekészítő Veronka néni által- 
szomszédként súlyos elefántlábaival nehézkesen felemelked
ve a varrógép mellől sikoltani próbált, de nem jött ki hang a 
torkán. Aztán hirtelen férfiak tűntek elő, odarohantak Tóth 
bácsihoz, valaki beadta a kalapját, érkeztek vijjogva-sivítva 
a mentők is, de már nem volt mit tenni. Tóth bácsit először 
láttuk kalap nélkül, néhol még fekete, de inkább már ezüs
tösen csillogó haja izzadt cafatsávokban tapadt szorosan a 
fejbőrhöz. Vékony érben vér szivárgott.

A patak vizében Zukla mellett ott látjuk most Tóth bácsit 
is. Kalapban. Mosolyog. Tóth néni is. Wilma Rudolph szök
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décsel a közeli tisztáson, majd elismerően bólint Peggy Fle
ming piruettjétől megigézve. Aztán a patakhoz sietnek ők is.

„Nincs legrövidebb út. Nincs egyetlen út.” Li Taj-po jegy
zetelt, s újabb pohár bort töltött magának. „Etel, ital, ház, 
kert, asszony, barátság, költészet, bölcselet” -  sorolta mind
azt, ami egykoron fontos volt az életében. „Tóth bácsi, én szól
ni akartam!” -  motyogta még, ám gyorsan rájött, ezek csak 
fogalmak, céltalanok a veszendő időben, az ember legfeljebb 
arra ügyel, hogy a szavak hínárja vissza ne húzza a megtalált 
gondolatot a víz alá. „Meg se moccansz, s célodnál vagy, / 
Szád se nyílt, s a szó elhangzott” -  rótta még a sorokat, s 
valamiféle szelíd elégedettséget érzett. Ujabb palackot bontva 
még felírta: „A helyes tudás sohasem hallatja hangját. Néma 
és hűvös, mint a csillag.” Majd tántorgó léptekkel ő is a patak 
felé vette az irányt.

Vidám arcok a víztükörben: Tóth bácsi és a felesége, Wilma 
és Peggy, odaért ismét Zukla is, aki időközben újraélesztette 
a tüzet, egészen oldalt pedig a szemüvegét törölgető Cons- 
tanze Niess, a hunyorgó frankfurti orvosszakértő. Káprázat 
és illúzió, vélte Li Taj-po, ám az ő arcát hiába keresnénk a 
patak vetítővásznán: a spirituális felébredés újabb lépcsőit át
lépve költőnknek a kilencedik felismerés szakaszában sikerült 
immár láthatatlanná válnia. Csak a fűzfák lombjai suttogták 
még elkészült utolsó verssorait: „Az aratási Hold tündér süté
sén / megyünk haza, / két régi cimbora: az Árnyam és Én.”
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( S Z Ö V E G  K I T É R Ő K )

Egy ideje a térképet már nem használta, azon a reggelen azon
ban, amikor rájött, hogy valahol elhagyta, hiányzik a táskája 
állandó rekeszéből, mégis egyfajta kellemes izgalmat tapasz
talt, amely rövidesen derűs nyugalomba hajlott át, s már 
csak mosolygott a tegnapi malőrön, mikor egy pillanatban 
úgy érezte, szülővárosába érkezett, mindenkinek köszönni 
próbált, merthogy az arcok ismétlődnek, ezt már korábban 
megfigyelte, vonások bukkannak fel a múltból, tekintetek, 
akárcsak egy-egy ismerős ruhadarab, üdvözölte tehát a szem
ben jövőket, amit az emberek fejcsóválva vettek tudomásul, 
bár akadtak néhányan, akik visszaköszöntek, bizonyára szá
mukra sem tűnt teljesen idegennek.

Agyban maradt még, folytatni álmát egy szabadtéri színi
előadásról, falusi amatőrök, büszke és kacér színésznők, akik 
egymást váltva ülnek le melléje a szünetben, bámészkodó, 
féltékeny férfiarcok, ám a megidézés még sikertelen, ezért he- 
verészve tovább lapozgat egy folyóiratban: „...izzadságcseppek 
gurultak végig a hátán... minden a Manhattan plakátjával 
kezdődött...”, de ekkor egy másik szöveg úszott be a monda
tok közé, a falun előadott iménti darab kézzel írott szereposz
tása például, amely ott virított a bejáratnál, rajta világosan az 
egyik színésznő neve, azé, aki a két felvonás között melléte
lepedett, szoknyáját meg feszes blúzát igazgatta, és kipirult 
arccal mesélt a próbákról; ismét a folyóiratba mélyedt: „...a 
nagyváros tulajdonképpen tükrökre épül, hatalmas ablakok 
vannak mindenfelé... külön kihívás megpuhítani az épületek 
mogorva, kemény formáját...”, ám ezúttal, képváltásként, egy
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katona lépett be az utcáról, ő éppen az udvaron állt, még nem 
jutott el a műhelyig, ahol elbújhatott volna, a katona lassan 
közeledett a válláról leemelt puskával, majd egészen közel 
érve fegyverét a földre eresztette, nézték egymást egy darabig, 
majd ő néhány almát szedett a gyümölcsfáról, s átnyújtotta 
az egyenruhásnak, az elfogadta, sarkon fordult, percekig tar
tott, míg elért a nagykapuig, ő meg arra gondolt, almafákat 
kellene telepíteni a hadisírok köré is, akkor talán gondozá
sukat a többnyelvű települések lakosai közösen vállalnák, 
felbandukolva a dombtetőre vezető elhagyatott ösvényen, 
koszorúzás és almaszüret, együtt, hiszen a harci zajok már 
rég elültek a völgyben -  ez a színésznő, aki élveteg tekintettel 
most mellette ül, amúgy sem emlékszik semmire, kólát inna 
a pultnál, igényli a kíséretet, diadalmasan körülnéz, besö
pörve a helyi férfiak tisztességtudóan megilletődött pillantá
sait. A folyóirat közben magától lapozódik, hiába helyezi el 
minduntalan az öntapadós jelzőket, már-már mint az orvosi 
rendelőben a kartonok ábécésorrendet eligazító mutatói -  
de a rendszer szigora ezentúl valóban felesleges, leválnak a 
szorító abroncsok, a térkép eltűnése is valójában szimbólum
ként értelmezhető, ezt mindenképpen bizonyosnak vélte; 
rövidesen elfogyaszt majd valamit a hotel reggelizőtermében, 
aztán kisétál a vasútállomásra, jegyet vált találomra valamely 
irányba, ötletszerűen, hiszen a véletlen voltaképpen nem 
is létezik, s csak a kétkedő megfigyelő gondolhatná, hogy 
az ő élete is hasonlatos a folyóirat történeteihez együttesen 
hozzásimuló félálom-szövegekhez, kár lenne minduntalan 
a valóság után kutakodni, mert hologramelvűen minden 
magától értetődően érvényes, ennek a kis színésznőnek a
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cikornyás ákombákommal felírt neve is, amely ott villog a 
méretes plakáton.

[Bertold naplójában mindent pontosan feljegyzett, az 
ügynök is elégedett lesz, gondolta, hiányolt azonban 
valamiféle kommentárt a végéről, egyéni észrevételt, de 
csak egyetlen szó jutott eszébe: halálvágy. S ennél nem 
jutott tovább.]

(A H A R M A D IK  N É Z Ő )

Akkor hirtelen eltűnt a végtelenbe hajló tenger kékes csil
logása, a hegyek közé kanyarodva sötétült az égbolt, hűs, 
majdnem hideg levegő áramlott be a jármű ablakain, néhány 
váratlan esőcsepp is legördült a szélvédő amúgy maszatos 
üvegén, amely még a szentjánoskenyérfás, olajfaligetes, ka- 
kukkfüves tájat idézte, meg a sziklás partok magyaltölgyeseit, 
a csöndes öblök mosolyhívását; néptelennek tűnő falvakon 
haladtak át, kétoldalt elhagyatott, romos épületek, falakból 
kilógó huzalok, rozsdás villanysparheltre rázuhant elkorhadt 
gerenda. Az utasok többsége már korábban leszállt, alig néhá- 
nyan maradtak. A mogorva sofőr konokul csak előre néz, vele 
beszélgetni kockázatos lenne. Lassan valóban beesteledik, egy 
kereszteződésnél letértek a főútról: ilyenkor népesülnek be 
a kikötők, telnek meg a kávézók és az éttermek, lebarnult 
lányok bőrét csiklandozza a frissen vasalt blúz, ringatózó 
csónakok koccintanak iránytűk nélküli időkben...

Bertold a csomagjait rakosgatja, elköszön, majd szemügy
re veszi a kicsinyke tér épületeit. Bolt, kocsma, templom,
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néhány kiadó szobákat hirdető kőház. Minden egyezik a 
leírással, tévedésről szó sincs, a homályos megbízatás hierog- 
lifával teli oldalai tovább nem lapozhatok. De ezt a hiányzó 
fejezetet mindenképpen le kell zárnia. Ezzel a makacs el
szántsággal lépett be a fogadó szinte teljesen üres földszinti 
sörözőjébe.

-  Éjjeli szállást keresnék -  fordult rövid bemutatkozás 
után a pincérnőhöz. -  Eligazítana?

-  Az emeleten nálunk is akad üres szoba -  mondta a nő - , 
helyezkedjen el, adom a kulcsot, aztán lejöhetne még egy 
italra.

A keskeny lépcsőkre terített szőnyegen lépdelve gyorsan 
felért, a kissé gyér világításnál tapasztalhatta: minden ren
dezett, az ágynemű makulátlan, a fürdőszobában tiszta tö
rülközők, illatozó szappanok. Elhelyezte csekélyke holmiját, 
inget és fehérneműt a szekrénybe, a napilapot az olvasólámpa 
mellé -  új helyen mindig kedvét lelte e honfoglalási műve
letben: a néhány négyzetméternyi tér otthonossá tételében, a 
meghittség látszatában, amely mégis valamiféle gondosságot 
feltételez. Az ablakhoz lépett, kinyitni nem merte, a hirtelen 
felerősödő szélben a hatalmas fák ágai szinte behajoltak; a 
villámlások fényében kirajzolódott komor előkelőséggel a 
szemközti hegytető a rádobált apró, még világító házakkal.

Beleolvasott az újságba, de figyelmének irányítását foko
zatosan átvették régi démonai, s tudta, ilyenkor zavar támad 
az időérzékelésében, a legvégén pedig ismét csak egykori 
önmagával találkozik, aki változatlan nyelven társalogna a 
tegnapi álmokról meg a névtelen szabadság birtoklásáról.

Lesétált.
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A különálló, kis kerek pultba kapaszkodva egy középkorú 
férfi kortyolgatott poharából valami furcsa színű lét.

-  Maga először jár itt? -  szólította meg a friss jövevényt.
-  Gyakran itt is alszik -  világosította fel halkan a pin

cérnő Bertoldot s figyelje meg, rövidesen beszélni kezd 
a háborúról.

A dülöngélő egy pillanatra megmerevedett, majd barát
ságosan vigyorogni próbált:

-Árkokat ástunk, amikor az ellenség közeledett, máskor 
meg berontottunk egy templomba, szétlőttünk mindent, 
sortűz a padoknak is, ide ne üljenek fekete ruhás vén cso- 
roszlyák, a rombolás külön élvezet, érti-e, uram, a házakat 
meg éjjel gyújtogattuk, jobban látszanak a lángok, majd 
meghúztuk ismét a pálinkásüveget, mert azért erő kellett 
elzavarni az öregeket, rángatták a saroglyát, búcsúztak az 
állataiktól, simogatták azokat a szőrös csúfságokat, ilyenkor 
mindig közéjük durrantottam, a fenébe ezzel az érzelgősség
gel, gyerünk, mert különben benneteket is lekaszabolunk. 
Aztán most itt vagyok, csekélyke nyugdíjjal, egyedül, érde
meinkről mindenki elfeledkezett...

-  Hagyja rá! -  figyelmeztetett a pincérnő. -  Mindig ez 
a témája.

A közeli asztalnál fiatalok ültek, borotvált fejű suhancok 
meg kihívóan túlfestett lányok -  nyitva hagyott autójukból 
bömbölt a folklór. Lehajtották maradék italukat, és gyorsan 
távoztak.

-  Szombat lévén a diszkóba igyekeznek -  mondta a pin
cérnő.
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Esti szolgálatukat kezdve két rendőr érkezett, a pincérnő 
eléjük tette megszokott sörüket, váltott velük néhány szót, 
megnyugtatóan biccentett Bertold irányába, majd leszedte 
az asztalt a fiatalok után. A rendőrök rövidesen szedelőzköd- 
tek, az égzengés egyre közeledett, a teraszon maradt holmit 
azonnal be kellett hozni, Bertold is segédkezett; a pultos 
férfi megingott, majd egy párnázott székbe zuhanva elaludt. 
A villámok már a bejáratnál, a hirtelen eleredt eső -  finom 
csipkehálót fonva az ívlámpák köré -  végigsöpört az úttesten.

-  Megmondaná, miért vagyok itt?
-  Azt magának kell tudnia -  fordult lassan a férfi felé a 

pincérnő.
Később megkérdezte:
-  Maga magyar?
-  Igen, az lennék -  válaszolta Bertold egykedvűen.
-  Élt itt egy idős magyar nő, de már meghalt -  folytatta a 

pincérnő. -  Egyik nap váratlanul megjelent, házat vásárolt. 
Senkivel sem kommunikált. Időnként leveleket kapott.

-  Volt látogatója?
-  Soha. Senki.
-  A háza merre található?
-  Egészen közel. De a halála után azonnal lezárták.
A pincérnő erősebbre kapcsolta a villanymelegítőt, majd 

helyükre rakta az elmosott poharakat.
-  A ház időnként beremeg -  mondta aztán.
-  Ezt hogyan értsem? -  figyelt fel a férfi.
-  Beremeg. Rezeg. Pedig mifelénk nincs földrengés. 

Ilyenkor mintha egy hajlékony árny jelenne meg a felső
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emeleti ablak függönye mögött, fodros csipkeruhában táncot 
lejt, akik látták, legalábbis így mesélik, zene szól recsegő 
rádióból, vagy talán olyan régi, tölcséres lemezjátszó ad ki 
kaparó-pattogó hangokat. Ami még furcsább, az egyébként 
barna deszkakerítés színekre vált: sárga, zöld, lila. Néhány 
percig tart az egész, valaki egyszer fényképezett, de a színek 
nem jöttek elő.

-  Bejuthatnék? -  érdeklődött Bertold.
-  A rendőrségen érdeklődjön. Ám nem valószínű. Tavaly 

volt itt egy fiatal lány, rokoni kapcsolatra hivatkozva szintén 
ezt kérelmezte, de elutasították, talán valamilyen bírósági 
végzés alapján.

-  Hogyan nézett ki?
-  Magas, kerekded arcú, mosolygós, hatalmas kalapot vi

selt.
-  A nevére nem emlékszik?
-  Nem. Megjegyezhetetlen idegen név volt.
-  A kezdőbetűje?
-  D vagy G. És legalább három szótagú.
-  Akkor most lefekszem -  mondta a férfi. -  Jó éjt!
A pincérnő egy újabb konyakos üveget emelt le a polcról:
-  Önmagáról még alig szólt valamit...
-  Mi érdekli? -  fordult vissza Bertold.
-  A szerep például, amit játszik. S hogy jutalom-e a ka

land.
Üres poharát a férfi előbbre tolta:
-  Véleménye szerint megtanulható, hogyan találkozzunk 

a valódi énünkkel?
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-  Én csak kérdezek.
-  Úgy gondolom -  folytatta Bertold már ismét a bárszékre 

telepedve a szerep a kényelmetlenségek és fáradozások 
története. Semmittevő évek konok tanúja bizonyíthatja ezt, 
aki rezzenéstelen arccal figyeli, hogyan zuhan ránk szenve- 
délytelenül a lidérces álom.

-  Merthogy szenvedélyes lenne?
Bertold elmosolyodott:
-  Egy népszerű teszt szerint korábbi életemben harcos 

voltam. Esetleg bátor és szabadelvű kalóz: egyik kezem a 
hajókormányon, a másikban egy üveg rum.

-  Maga teszteket töltöget?
-  Igen. Időnként elszórakoztat. De hogy folytassam: egy 

másik tesztből az derült ki, hogy a spirituális dalom a Wel- 
come to Paradise\ Bevallom, meghallgattam, nos, nem tetszett. 
Azt viszont vállalom, hogy Janis Joplin a lelki társam. Egy 
tízes kérdéscsoportra adott válaszsorból pedig megtudtam, 
miszerint „a szó, mely életedet magába foglalja: szenvedély”.

A pincérnő a pultra könyökölve közelebb hajolt:
-  Folytassa!
-  Természeti jelenségem a szivárvány, lelkem pedig -  koz

mikus előfutárként -  egy olyan időben született, ami még 
előttünk áll, tehát a távoli jövőben. Két pogány nevem is 
van: „A kipróbált védelmező” meg „A fényhozó fia”, titkos 
erőm a gyógyító kéz, könnyedén tüntetem el mások sebeit. 
Misztikus aura vesz körül, ám önmagam számára is rejtélyt 
képezek -  érzelmeim inkább egy hullámvasúthoz hasonlít
hatóak. Ugyanakkor nyugodt vagyok és óvatos, udvarias és
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előzékeny, mindazonáltal rejtőző akaraterőmmel bármikor 
lángra lobbanthatom azt, amiről már-már azt hittem, rég 
kialudt.

A pincérnő megragadta a férfi kezét:
-  Ezek szerint saját arányaihoz képest gyakran zsugorít? 

De hát merre bujkál?
Bertold hosszasan ringatta konyakospoharát.
-  Most éppen itt! -  mondta végül kelletlenül.
A nő csalódottan visszalépett:
-  Csak ennyi?
-  Gondolja, hogy megszabadulhatunk attól az énünktől, 

amely egész eddigi életünket végigkísérte? Vagy maga lenne 
a harmadik néző?

Az eső lassan elállt, a pultos férfi kitámolygott a terem
ből. Néhány autó suhant el az épület előtt, a szétfröccsenő 
víztócsákon át. Talán hajnalodott.

-  Emlékezetünkben nem bízhatunk, a szó pedig csapda 
-  mondta jóval később Bertold. -  Mi persze reménykedünk, 
hogy minden új város vagy akár egy kis hegyi falu is pezsdí- 
tően kibetűzheti a névtelen szabadságot. De a megjelöltnek 
vélt helyek mindig válságban, ennyit legalább már megta
nultam. Ha érdekli...

-  Érdekel!...
-  ...elmondhatom még, hogy meggyőződésem szerint 

mindössze két szabadság létezik: az idő és a gondolat. Az előb
bi tőlünk független, de talán mégis: aki ura a maga idejének, 
az nagyjából már kiváltotta saját szabadságát. A gondolat 
szintén határtalan. Amely az ösztönös megérzések helyett
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történetében mégis tanulmányozásra érdemes rendszereket 
kínál. Ismétlem, két szabadság létezik: az idő és a gondolat.

Kötényét a pincérnő a fogasra akasztotta, lekapcsolta a 
fényeket, majd várakozóan a férfira pillantott:

-  És én is szabad vagyok!
Másnap délelőtt Bertold komótosan készülődött, a cso

magolást is halasztotta. A bárpultnál egy hajlott hátú pincér 
csoszogott törlőronggyal a kezében.

-  Tegnap egy fiatal nő szolgált ki -  fordult hozzá Bertold.
- Ja , a Natasa, az igazgatónk unokahúga. Amikor hazajön,

olykor besegít, puszta kedvtelésből. De már el is utazott, 
egyetemista Londonban.

Bertold kávét kért, majd megkérdezte, kapható-e újság 
valahol a közelben. Az autóbusza csak déltájban indult. Még 
elsétált a „rezgő” épülethez. Lezárt ablakok, a bejárati ajtón 
ormótlan lakat. Egy kisfiú labdázott a közelben.

-  Nem lakik ott senki -  mondta —, a néni már meghalt.
A víztócsák felszáradtak, de az úttest több helyen még ned

ves volt. A szomszédos ház udvarában valaki ruhát teregetett.
Rövidesen talán Angliába kellene utaznom, gondolta. 

Szemügyre vette túlnan a hegyorom aprócska házait, ame
lyek -  áttörve a feloszló ködből -  élénken idefehérlettek. 
Visszatérve rendelt még egy kávét. Más tennivalója nem 
akadt. De hosszú idő után először tapasztalta azt a kellemes 
érzést, hogy most ő van előnyben.
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( K Ö R F O R G A L O M )

-  Szóval Londonba készülne? -  érdeklődött derűsen az ügy
nök.

Bertold -  aki a hanghordozásból némi élcet vélt kihallani
-  megütközve nézett a szemközt ülőre. Első gondolataként 
felötlött, ha az ügynök most gólyalábakon sétálna mellette, 
azonnal elgáncsolná.

A kávézóban alig néhányan, kiváló alkalom rögzíteni a 
terem minden részletét -  feltehetően utoljára szemléli. Mert 
ezt nem csinálhatja tovább! Hiszen immár azzal sincs tisztá
ban, hogy például a Barcelonából küldött képeslap, amelyet 
egyébként Rita is aláírt, egyenesen Georgina kezébe került-e, 
vagy mások is megvizsgálták, illetéktelenek, akiket nem is 
ismer, akiket soha nem látott. De azok tudnak minden lé
péséről! Alapjában véve például Doris is a megfigyelők közé 
tartozna, ezt maga vallotta be. S a berlini professzor pesti 
szeretője? Esetleg Rita szintén? Ezt a spanyolországi kalan
dot -  bevonva az utazási iroda néhány alkalmazottját -  előre 
megtervezhették? És most Natasa...

A gyűlöletet mindenképpen oldani kell, gondolta, nem en
gedni, hogy szétterüljön a sejtjeiben, a düh veszedelmes terep, 
pórul járt már néhányszor.

Megpróbált egyvalamire összpontosítani, arra a városra 
például, amelyet egyszer el kellett hagynia. A távolodó busz 
ablakából figyelte az ismerős utcákat; az utolsó hetekben 
fényképezőgéppel járt mindenfelé, megörökítve a házakat, az 
embereket, a kétágú templommal kezdődően, majd elhaladt 
a főiskola szecessziós épülete mellett, a főtéren -  nyilván jeles
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személyiségre várva -  ünneplő tömeg, sokan népviseletben, 
lovas rendőrök, egy kutyus futásnak ered a díszszázad elvo
nuló katonáinak ütemes lépteitől megriadva, néhány sarok
kal odébb a felvételen termetes asszonyságok ételt mérnek a 
nincsteleneknek, többen a tányérból egyenesen a szájukba 
öntve habzsolják a meleg levest, majd a városból kivezető 
út düledező viskói következnek, a cigánysoron szégyenkező 
büszkeséggel fiatal nők gyerekkel a karjukon, parasztkocsi 
fáradtan baktató lóval, legvégül az üres térséget fentről gyors 
folyású patak szeli ketté, vízimalom.

Haragenyhülés helyett a hiányérzet fullasztóan nyomasztó 
emlékei zsúfolódnak: zenészként nem tépett zongorahúrt, 
gitárt sem tört össze; a diáklázadók közé vegyülve ő is meg
engedte, hogy a pártházból bottal lebotorkáló néphős néhány 
barátságos szóval elejét vegye a további zavargásoknak; nem 
ütötte meg azt a volt munkásukat, aki feljelentette a családját, 
s azt a ficsúrt sem, aki egy társaságban becsmérelte a vidéket, 
ahonnan érkezett; nem utasította rendre azt a határőrt, aki a 
bombázások idején minősíthetetlen hangnemben kioktatta 
a buszról letessékelt és sorba állított megszeppent utasokat; 
nem rontott rá az idegen földben nyugvó ártatlan börtönál
dozat megrongált sírja körül vigyorogva ólálkodó egyenru
hás rendőrökre; nem kelt egy idegen nyelven beszélő fiatal
ember védelmére, akit három suhanc kezdett ütlegelni a 
mozgó metrókocsiban; hovatovább egy ünnepségen kezet 
fogott azzal, aki az irodaház vezetőségi ülésén évekkel azelőtt 
hamis vádakkal illette. Gyengeség? Megalkuvás?

Az ügynök csöndben ült. Oldalra nézett.

73



Vagy -  ahelyett, hogy furcsa karakterekre vadásszon -  
kapcsolódjon be intenzívebben ismét a közéletbe? Hordozzon 
megint igét és zászlót? Zárt ülések, titkos tervek. Közlemé
nyek, utasítások. És akciók. De kikkel? Esetleg foglalkozzon 
újból a lét titkaival, helyes és helytelen állítások megsejtésével, 
a biztonságos rejtekhelyén, kősivatagi magányában, felette 
mégis nyitott égbolttal? Ám a folyamatosan változó univer
zumból is mintha hiányozna a gondoskodó értelem, így a 
lassítás eleganciája egyelőre tökéletesen elegendő, mankóként 
képzelet és tudás egyesítésével, olykor a hiedelmek csoda
szereivel. És -  végül -  meddig formálódik a kíváncsiság, 
ha fakul a látásmód, s ami egykor izgató, ma már tűnődésre 
sem érdemes...

-  Natasa történetesen a lányom barátnője, értesülésem
nek ez a nagyon egyszerű magyarázata -  mondta halkan az 
ügynök borongó, elhomályosult tekintettel. Ült még egy 
darabig, majd köszönés nélkül távozott.

Néhány perc múlva azonban visszatért:
-  Készüljön! Holnap elviszem a Megbízóhoz.

A találkozót követően Bertold újult erővel látott munkához, 
majd -  külön jutalomként -  Georginával két hétre a ten
gerre utazott. Pihenten érkeztek vissza a városba, friss, kora 
őszi napsütésben. Natasát pedig szinte teljesen elfeledte.
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(A S Ú G Ó )

Néhány napra rá Bertold már kézbe vehette a Megbízó ké
szülő regényének első fejezetét, véleményezésre.

A szöveg inkább egy drámarészletre hasonlított. A színtér 
pedig furcsán elhelyezve: a súgó (ki más, mint a szomorú 
szemű nő) nem a süllyesztett búvóhelyén, hanem fenn a 
színpadon, a nézőtérről tekintve a bal oldalon, egy hatalmas 
kottaállvány mögött állva, egyedül, vakító reflektorfényben. 
Jobb felől, kissé elöl tárgyalóasztal, körülötte indulatosan 
veszekedő tanárok. A Megbízó szakadozott mondatokkal 
próbál utalni a vita tárgyára, ám mindössze annyi derül ki, 
hogy az egyetem nemrégiben beindított új kara veszteséges, 
meg kellene szüntetni. Az egyik színész elakad, a szomorú 
tekintetű lány a szövegkönyvbe pillantva súg neki, egy lé
legzetvételnyi szünet után a színész-tanár már gond nélkül, 
folyékonyan harsogja mondatait. Az ellentáborból valaki 
válaszolna, amikor azonban hamis hangra vált, a súgó rendre 
inti, hivatkozva egy korábbi jegyzőkönyvre. Majd ismét köz
beszól, s kiegészíti a rektor nem eléggé meggyőző érvelését. 
Az elsötétülő színpadtér végében hatalmas filmvászon tűnik 
fel, a mozgóképen egy irodaterem néhány férfival, egyesek 
ülnek, cigarettáznak, mások idegesen fel-alá járkálnak, 
egyikőjük telefonál, mintha az ülés menetéről szerezne friss 
információkat. Néhány perc után vágás, s a vásznon csupán 
a szomorú nő kinagyított szempára. Közben a fények ismét 
a vitatkozókon pásztáznak; a súgó immár szinte ülésvezető. 
Szövegében a Megbízó ezúttal hosszabb mondatokkal operál, 
beavat bennünket a dolgok lényegébe; mind gyakrabban
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személyes sérelmek sorjáznak, sírva fakadva egy kosztümös 
hölgy kirohan a teremből. A reflektor egy eddig hallgata
gon ülő férfira irányul -  a berlini professzorra. Gúnyosan 
mosolyog, valamit mond a mellette helyet foglalónak, majd 
szólásra emelkedik. A súgót most nem látjuk, de a kivetített 
szempár élénken figyel. A berlini professzor beszéde soka
kat bosszant, néhányan hangosan próbálják lehurrogni, ő 
azonban folytatja.

A tanárt beszéltetve a Megbízó stílust vált: világos, rend
kívül értelmes és szellemes szöveggel találkozunk, amely 
nem nélkülözi a paródiát sem, a latin szállóigék meg köz
mondások pedig hibátlanul idézve. Indokait felsorakoztatva 
a professzor egyébként az új kar megtartását indítványozza. 
A filmvászon: az irodában mindenki egy férfi köré csopor
tosul, akinek füléhez ragasztva a mobiltelefonja, s mintha 
egyenesben közvetítené a professzor beszédét. Egy hirtelen 
vágást követően részleteket látunk a szomorú tekintetű 
lány naplójából, amelyek helyenként cáfolják a berlini ta
nár állításait. Az egyébként folytatja beszédét, időnként a 
súgóra tekint, annak szemében néhány könnycsepp, ekkor 
a filmvásznon ölelkező párok szénakazlakban, holdfényes éj, 
közben felhangzik néhány ária Bellini Norma című operá
jából, zenekari átiratban, előbb halkan, majd lassan-lassan 
elnyomva a professzor szavait.

A színpadtér néhány pillanatra elsötétül, a visszaérkező fé
nyekben a tárgyalóasztal társasága már vidáman cseverészik, 
a professzor kivételével mindenkin színes maszk. O odaszól 
a mellette ülőnek:
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-  A velencei galambok ilyenkor mind elhagyják a ház
tetőket.

Majd még:
-  Az utóbbi időkben elkerülöd az otthonomat.
A kifeszített vásznon egy késdobáló jelenik meg, vele 

szemben reszkető, vézna leányka, feléje suhannak az éles 
tőrök. A berlini professzor hátrahanyatlik. A filmvásznon 
nyugodt szempár, könnyek nélkül.

[Bertold elgondolkodva rakosgatta a kézirat lapjait. Újabb 
kávét főzött magának, majd ismét az íróasztalához ült. 
Válaszlevelében pusztán az egyik utolsó mondatot kifo
gásolta: „Az utóbbi időkben elkerülöd az otthonomat” 
feleslegesnek tűnik -  jegyzetelt valahogy kiesik a 
szövegből, azonfelül nem tudjuk, ki ül mellette, akihez 
szól, hiányzik így az érzelmi töltése.

A levelet borítékba helyezte, megcímezte, s már indult 
is. A városban számos elintézni való dolog várt rá.]

(N Y Á R E S T  A K A S T É L Y K E R T B E N )

Egy város elnéptelenedő pusztulása mértékletesen halad, de 
a lecsatolt órák már feleslegesek. A lüktető széllökések miatt 
begombolkozó utcákon esténként továbbra is menetrendsze
rűen felkapcsolódnak a fények, ünnepnapokon a hangszó
rókból zene szól, felriasztva a falhasadékokban célirányosan 
mászkáló-hemzsegő szürke-fémes bogarakat. Eresztékéből 
kiszakadva a sebesen pörgetett kerek zongoraszék-ülőlap 
repülőtányérként emelkedik felfelé, s e légörvényt fúró, ra
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koncátlanul keringő járművön utazik Bertold, bár ő inkább 
sejtszakadásnak véli a történteket, furcsa balesetnek, midőn 
az alkotó képzelet téves utakon kutat újabb formák után. 
A kísérlet lehet alapos, ha viszont inkább pillanatnyi ötlet 
által vezérelt -  miként általában Bertold esetében is - ,  akkor 
már zavarnak a múltjából rendre erőszakkal visszautasított, 
megrekedt képek. A magasból lejtő egyetemi amfiteátrumé 
például. Az épületből kijövet mintha Ravenna reszkető, ázott 
bokrait látná, ám most csak két diáklány bukkan elő a zson
gó lépcsőház felől, a füzetét kérik, s hiába magyarázkodik, 
ő többnyire más nyelven jegyzetel, tovább unszolják, végül 
odaadja. Megállva néz utánuk, ahogyan távolodnak a hosszú 
sugárút őszi fái között, finom ködpára úszik be a szinte töké
letes tájba, a lányok bizalmasan összesúgnak, az egyikük még 
mosolyogva félig hátrapillant. Újságot vásárol, majd trolival 
indul a külváros irányába; alig néhány szendergő, fáradt, 
rosszkedvű utas. A kültelki kocsma teraszán még üldögélnek 
néhányan, kellemesen langyos az este. Átfutja a politikai hí
reket, s közben elgondolkodik, élethivatás lehet-e ügyködni 
egy alsóbbrendű világban, engedelmesen szabványokhoz 
igazodva, már-már megfeledkezve az igazi tanítványhoz 
inkább illő magasztosabb dolgokról. Avagy meddig tarthat 
fogva bennünket a hatalom mágnese? S legyűrhető-e végleg 
belső énünk lázadása? Esetleg ez a jól lezárt bőrönd egy 
napon önmagától kinyílik? És egy dal ismét olyan hitelesen 
szól, mint annak idején? Vagy egyszerűen olyan ügy mellé 
kell állni, amelynek nincs esélye a győzelemre?

Bertold képtelen volt pontosan visszaemlékezni: részt 
vett-e a diáklázadásokban, ott volt-e a főtéren, amikor a ha
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talom az idős és népszerű, bottal bicegő néphőst küldte a 
furcsán izgató jelszavakat kiáltozó egyetemisták egyre duzza
dó tömegébe. Homályba vész szintén: megvásárolta-e Erich 
Fromm, Lukács György és Marcuse akkor divatos, kiszemelt 
könyveit. Néhány fotó még a kommunáról, róla is, meditáló 
barátai körében, de az elvonulás igézete mindössze addig tar
tott, amíg fel nem sejlett a voltaképpeni menekülés tényének 
viszolyogtató árnyéka. Azt pedig nem ellensúlyozta a közös 
éneklés, az elméleti kérdések megvitatásának izgalma, és a 
belső szabályok megalkotásának szabadsághangulata sem. 
A csoportból való távozását mégsem csődnek tekintette, 
inkább egy kellemes illúzió megtapasztalásának. A távolság 
időnkénti szükségszerűségének.

Némi töprengés után rájött -  közben az idős, vézna pincér 
is kihozta a kávéját - ,  ilyen létszakaszban a kanyar a legegy
szerűbb megoldás.

Kifordult emberidőben, amikor a földszinti érzelmek ki
hunynak, s a látomások láncolata is immár a szemhatáron 
túl -  azaz a rend eme hiányos szimmetriájában Bertold elhatá
rozta tehát: átjárót keres egy másfajta övezetbe, ahol nem ré
sze lesz a szerkezetnek, hanem irányítója. Még csak azt nem 
tisztázta: mozgalomra vágyik inkább, vagy társra, társaságra. 
Türelmes kényelmesség helyett ezúttal nem szívesen tékozolta 
volna idejét befejezetlenségre. „A visszahanyatlás elűzi a len
dületet” -  jegyezte le elégedetten az újság szélére, s lüktető 
halántékára tapasztva tenyerét tisztán érezte, felbuzog benne 
a titánok vére. „Megtalálom magamban azt, akit kerestem” 
-  írta tovább, s még hozzátette: „Nevemnek és akaratomnak 
birtokában beteljesedik a vállalás.”
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A filmvászon történései azonban késésben.
A kastélykert keleti részében a Szonáta presszót gyakran 
meglátogatta, a fő útvonaltól hosszabb murvaösvény vezetett 
a fák között meghúzódó csinos, elöl üvegfalú épülethez. 
Ott kezdetben csak Beethoven zongoraszonátái szóltak, a 
lemezek folyamatos cseréjéről a bájos és nyúlánk pincérnő 
gondoskodott, akit Brunswick Jozefin nyomán mindenki 
csak Jozefának szólított. A presszó úrnőjéről amúgy kevés 
tudható, lévén nem tartozott a kastély és a melléképületek 
állandó lakói közé. Idővel aztán változott a presszó kínálata, 
a zeneszámok helyett csekélyke összegért mindenki megte
kinthette a saját életéről szóló rövid dokumentumanyagokat. 
Bertold ráunt az éppen nézett filmre, még mindig a két bal
lonkabátos diáklány vonult el az Orvosi Egyetem kerítésénél 
kezdődő sugárút őszében.

-  Cseréljünk! -  szólt oda Jozefához.
-  Pedig igazán csinosak -  mondta a pincérnő.
-  Az egykori Szonáta presszót szeretném látni, még a régi 

helyén! -  kérlelte Bertold.
Jozefa keresgélt egy darabig a filmkazetták között, befűzte 

a megfelelőt a vetítőgépbe, majd teljesen elfüggönyözte az 
üvegfalat, aztán maga is leült egy távolabbi székre.

A valamikori presszóval szemben állt meg a villamos, csak 
néhány lépés a zebrán, s az ember máris leülhetett a járdáról 
leválasztott, sátorlappal árnyékolt teraszon. Bertoldot azon
ban azokban az időkben zavarta a forgalom, inkább a belső 
teremben, az ablak melletti asztalt választotta. A reggelije 
korán megvásárolva, néhány napilap szintén, és nyitáskor 
-  ez a filmen is szépen látszik -  lelép a villamosról, jobbra
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és balra is figyelve áthalad a csíkozott úttesten, majd a te
remben az ablak melletti asztal felé kanyarodva elfoglalja 
állandósult helyét. Szocreál bútorzat, a kerek kis asztalon 
az újság sem rendesen kiteríthető, kényelmetlenül szűk, 
kecskelábú fotelok, a bárpultnál néhány, a felső gerendá
ról szabálytalan alakzatban lelógó, alig fénylő dísztelen 
üveghenger. Jozefa (ekkor még egészen fiatal) máris hozza 
hatalmas, hidegtől párás pohárkehelyben a frissen csapolt 
sört. Dekoltázsa illemtudó, a vendégekhez fegyelmezetten 
kedves, a bizalmaskodó hangnemet azonnal elutasítja. Han
goskodó duhajok így nem járnak ide, ami Bertold számára 
igen megnyugtató. A kamera közben ismét az utcát mutatja, 
az éppen érkező villamosból szállnak ki néhányan, erősödő
ben a forgalom, zöld fényt kapva autók suhannak el. Idővel 
éles különbséget tudott tenni a céltudatosan sietők meg a 
lézengők és toporgók között, ez utóbbiakról életrajzokat 
gyártott, előrevetítette elkövetkező napjaikat, az esetleges 
hiányzók távollétét pedig füzetében pontosan feljegyezte. 
Hetek, hónapok múltával Jozefával szinte otthonos viszonyt 
sikerült kialakítania, de ez a szótlanságon alapozódott. Jozefa 
kiismerte a férfi minden gesztusát, mozdulatát, nem kellett 
külön jeleznie, mikor kér újabb sört, vagy esetleg már fizetni 
óhajtana. Egyszer Bertold körülményesen megkockáztatott 
egy meghívást, de Jozefa nyomban elhárította.

-  Nem kell elrontani azt, ami még el sem kezdődött -  
mondta.

Jóval később -  de a filmen a szavak ekkor nem hallha
tóak -  Jozefa mégis szólt valamit a férfihez, megállt előtte, 
váratlanul és szokatlanul komoly volt, a meglepődött Bertold
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viszont az elhangzott néhány mondatból alig értett valamit. 
Jozefa másnap már nem jött, címéről, új munkahelyéről 
senki sem tudott eligazítással szolgálni. Beethoven szonátáira 
pedig alig figyelt valaki. A film végül rögzíti, Bertold néhány 
napig még reménykedve visszajár, majd munkások érkeznek, 
átalakítás, s a presszót rövidesen kínai üzlet váltja fel.

A vetítőgép kattanással jelezte a filmszalag végét. A férfi 
most a távolabb ülő Jozefára néz, de a nő arca rezzenéstelen.

-  Sétálok egyet -  szól Bertold távozóban.

Néhány percnyire volt csupán a Megbízó dombtetőn lévő 
kastélyától, onnan már lefelé vezetett az út az alsókért és a 
tó irányába. Elhaladt az Első Szerelem pavilonja mellett, oda 
főként egészen fiatalok jártak, bár néhányukat látva Bertold 
úgy vélte, már rég kinőttek ebből a tapasztalásos korszakuk
ból. Messziről ideverődő fények: a Szerelőbrigád Pártsejt 
barakképülete. Azt mesteremberek lakták, akik kerékpáron 
köröztek a kastélykert teljes területén, szerszámos ládáikkal 
a csomagtartókon, mert mindenütt akadt mindig valami
lyen javítanivaló. Az esténként megtartott pártüléseken -  
miután megbeszélték napi dolgaikat -  részleteket olvastak 
fel a Távol Moszkvától című vaskos regényből, megvitatták 
Grubszkij mérnök és Batmanov építkezési vezető sorsának 
alakulását, hasonlóképpen elemezték, mi sajátítható el Tanya 
Vaszilcsenko komszomolistától, aki brigádjával megoldja a 
legnehezebb, a megoldhatatlannak látszó problémákat is. 
Ritkán tagfelvételt tartottak, a több ízben arra sétáló Ber- 
toldot is megillette ez a kitüntető gesztus, sőt, az ünnepélyes 
alkalomból megtiszteltetésként ő vezethette a jegyzőkönyvet.
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Valamelyik szép nyári estén a pártsejt rövid szakállt viselő 
vezéregyénisége, aki némi jóakarattal tehát Leninre is hason
líthatott, mindenki meglepetésére teljes hosszában kiterült 
a sétány meleg betonján, ott feküdt, összekulcsolt kezekkel, 
a helyzetet rögtön felismerő párttagok pedig néma áhítattal 
haladtak körbe, olykor rápillantva a „bebalzsamozott” test
re. Az éppen ott bámészkodók közül többen csatlakoztak a 
menethez, így Bertold is, ezt követően választották a párt 
tagjai sorába.

A füves lejtőn lépdelt most, tündöklő holdvilágban, fenyő
fák tömött sorfala között, a tó felé, s a mély árnyékokból a 
tisztásra kiérve már előtte a víztükör, ráérős párok andalog- 
nak a kőlapokkal kirakott korzón, közvetlenül a tó melletti 
zenepavilonban egy kvartett halkan muzsikál.

-  Vigyázat, itt egy bucka, alig látni! -  szólt rá egy fiatal 
lány.

Egyedül ült a pádon. Bertold melléje telepedett.
-  Köszönöm, hogy figyelmeztetett -  mondta jóval később.
A lány félig kinyílt ajakkal nézte a hullócsillagokat. Vi

déki lehet, gondolta Bertold, kisvárosból való, ahol nincs 
folyó, a bőre nyárközépen is egészen fehér. Feltételezhetően 
egyetemista, nyelvet tanul, vagy inkább művészettörténetet, 
ruhájáról ítélve szerény ösztöndíjból tartja fenn magát. S 
pillanatnyilag nincs partnere.

-  Imádni való az est -  suttogta a lány, s mintha már in
dulni készülne.

-  Várjon még! — kérlelte kissé elrendelő hangsúllyal Ber
told.
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-  Valamit mondani szeretne?
-  Keresem a szavakat.
-  Akkor szóljon az angyalok nyelvén!
Bertold hirtelen beszélni kezdett. Nagy vonalakban el

mondta megbízatásának lényegét, eddigi adatgyűjtő mun
káját, s hogy most éppen a Szonáta presszóból érkezett.

-  Tudom -  mondta higgadtan a lány.
-  Valóban?
-Jozefa a rokonom. Láttam a magáról szóló filmeket. Ott 

ültem mindig a villamoson -  akkor még egészen kislány
ként - ,  amikor a presszó felé igyekezett, de soha nem vett 
észre. Maga mögött álltam akkor is, midőn Lenint körbe
jártuk, csak nem nézett hátra.

-  Nem hiszem! -  mondta bosszúsan Bertold.
-  S ha most magamra csatolnám a szárnyaimat és elrepül

nék, azt elhinné?
Bertold gondterhelten fészkelődött.
-  Nagyon fiatal még ahhoz, hogy az őrangyalom lehes

sen...
-  Rendezői szakra járok -  folytatta nyugodtan a lány - ,  

most áll össze a vizsgaanyagom. A magáról eddig elkészített 
dokumentumfilmek jó része is az én munkám. Vagy úgy 
gondolta, azok csak úgy, önmagukról születtek? Egyébként 
Zita a nevem.

-  A Megbízót ismeri? -  kérdezte hosszabb szünet után 
a férfi.

-  Természetesen. De inkább Jozefa áll vele kapcsolatban.
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Hullócsillagok borították el az eget, friss szellő érkezett, meg
suhogtatva az előttük elágazó élősövényt, a tavon néhányan 
még csónakáztak. A zenepavilon felől Haydn C-dúr vonós
négyest hömpölygött egyre szárnyalóbban az ellenfényben 
sötéten magasló dombok felé, avagy bizonyos helyzetek
ben mindennemű szépség kikerülhetetlenül feloldódik az 
összeomolhatatlan térben, kötelességnek tűnik ilyenkor 
megismerni a teremtés előtti, még el nem hangzott szavak 
értelmét, az álomszerűség közléseit, figyelni az éteri raj fel
röppenő haladásának kiszámíthatatlan ívét...

A harangszó alapján éjfél körül járhatott: a zenészek cso
magoltak, a csónakokat bevontatták.

-  Valóban imádni való ez az est -  jegyezte meg Bertold. 
S mintha egy távolodó leányalakot vélt volna látni, a fák 
fölött repült. Egyre magasabbra.
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II. fejezet





( H O L O G R A M  K A M E R Á V A L )

-  Mindenki megreked valamelyik életkorában, ott megáll 
az idő, a bőr ráncosodik ugyan, a haj ritkul, de az ember 
lelke nem változik, a lényege érintetlen, azon a szinten el- 
mozdíthatatlan -  így válhattam én is előbb kort-előzővé, 
majd esztendő-sikkasztóvá, az ottfelejtett évszakok levert 
cölöpjei között, más évjáratúak gyűrűjében -  mondta halkan 
a Megbízó.

Állapota az utóbbi hetekben rosszabbodott. Bertolddal 
gyakran üldögélt délelőttönként a márványlapokkal kirakott 
teraszon, sütkérezve az áttetsző, gyérülő őszi fényekben. 
Takarókkal óvatosan bebugyolált lábát egy zsámolyra he
lyezte, karosszéke is kibélelve. Csinos egyenruhájában Jozefa 
szolgálta fel az italt, és csak unokahúga, Zita tartózkodhatott 
még a közelben, aki folytonos mozgással, szinte már látha
tatlanul közlekedve rögzített mindent kamerájával.

-  A most vázolt akciót is talán egy kései ceremóniamester 
vezényli majd, lázadó ösztönének maradékával -  tette még 
hozzá a Megbízó, aztán homályosan azt fejtegette, hogy az 
egykoron divatos, de a többség számára akkor is inkább 
közömbös vagy ellenszenves filmek és dalok időközben mind 
kellemesebbé válva rátapadtak az emlékeinkre, s a génekbe 
karcolódva már-már azt sugallják, hogy a biztonság fonto
sabb a szabadságnál. -  Ezt a pillanatot nem akarom bevárni!
-  húzta magán idegesen még feljebb a meggyűrődött takarót.
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-  A helyzet szinte drámai, de talán mégsem olyannyira 
komoly -  kuncogott mellettük elhaladva Zita, de mire csip
kelődésére a Megbízó válaszolhatott volna, a lány már a 
tornác túlsó végén lépdelt, felvételeket készítve a szürke 
tömbökben egyre közeledő esőfelhőkről.

-  Annak idején büszkeséggel nyugtáztuk: kisszerű ko
rokban is talpon lehet maradni. S azt sem hagytuk, hogy a 
dolgok csak úgy megtörténjenek. De most már nem elegendő 
az emlékezés hol engesztelő, hol sunyi kelleme, s tisztázni 
szükséges úgyszintén: egykori társadalomformáló kísérlete
ink meghaladták-e mégis az esetlen vándorszínészek alkalmi 
produkciójának szintjét. Azt persze korán felismertük: csak a 
személyesen átélhető ügy lehet vonzó, s ha valamit jól csinál
tunk, az a megvackolt struktúrában és a megalkuvó lakájok 
táborában azonnal heves gyűlöletet váltott ki. Pedig kellő 
gyakorlattal sem rendelkeztünk, inkább mint az óvodások: 
csináltunk valamit, s csak utána tanultunk belőle. Ezt most 
szeretném elkerülni.

-  így járnak végül azok, akik szeretnek bámészkodni és 
mindenbe beavatkozni! -  suhant el mellettük incselkedve 
Zita, majd kettesével véve a lépcsőket eltűnt a hatalmas, 
szépen gondozott kert platánfái között.

-  Halvány sejtelmem sincs, véleményt alkothatok-e erről 
a leányról, bár előfordulhat, inkább a róla elgondolt kép a 
valóságos -  mormogott maga elé a Megbízó. -  Ismertem 
valakit, aki kislányként angyalkákat ölelgetett a temetőben, 
aztán meg szakácsnő lett egy távoli kisváros börtönében. E 
példa alapján még a cáfolhatatlannak tűnő korai elképzelé
seink is olykor csúnyán eltorzulhatnak. Közismert továbbá,
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hogy érzékeink időnként becsaphatnak bennünket, s ha 
elfogadjuk a tételt, miszerint a megtévesztés a tapasztalatok
ból leszűrhető egyetlen igazság, akkor a többi érzékelésből 
származható vizsgálódás szinte felesleges. Egyszóval vesztésre 
állunk, kedves uram, bárhogyan is nézem.

-  Az igazságot tehát nem lehet kitalálni? -  kérdezte Ber- 
told.

-  Mi a valóság modelljét próbáljuk felépíteni, korhadó 
logikai érvekre támaszkodva. És akkor jön egy Zita a len
ge ruhájában, a túlfestett arcával meg a mindig bekapcsolt ka
merájával, és azonnal tótágast áll minden. Lehet, jobb is így... 
Megtörténhet persze: ezek a gúnyolódó kamaszlányhangok 
pusztán a szabadsághoz vezető utat jelzik, a kerülő ösvények 
kiiktatásával -  méghozzá szelíden. Ez a meglepő, kedves 
Bertold: szelíden. Mert Zita is nyilván a megfelelő beállítást 
keresi, az eligazító fényforrásokat.

-  Számomra világos -  jegyezte meg Bertold - ,  hogy ezen
túl az elherdált évekből még kiemelhető aranyrögökkel kel
lene inkább foglalkoznunk.

A Megbízó tekintete ismét a közeledő lány alakjára irá
nyult:

-  Talán olvasta már valahol, hogy a háromdimenziós ho
logramkép minden egyes pontja kapcsolatban áll a kép más 
pontjaival, s ha a hologramból valami elvész, akkor azon a he
lyen nem tűnik el a kép, hanem csak elhalványul, életlenebb 
lesz. Az emlékezés során is gyakran csupán dereng valami, de 
nem merül fel teljesen az emlék. Aztán már rajtunk áll, mihez 
kezdünk ezekkel az emléknyomokkal: tároljuk, vagy végleg 
eldobjuk őket. Ennél fontosabb azonban az a felismerés,
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mely szerint a hologram olyan szerkezet, amelybe bármikor 
be lehet lépni, de onnan távozhatunk is. Zita ezt valószínűleg 
tudja, s szükség szerint alkalmazni is fogja. Esetemben viszont 
ez az egész hologramhistória már teljesen haszontalan, és tar
tok tőle, emlékeimet illetően a tárolókapacitásom is megtelt.

A komor felhők közvetlenül a palota fölé érkeztek, Zita 
sietve összecsomagolta a kamera állványzatát. A két férfi nem 
mozdult, Jozefa töltött még egy kevéske italt a poharakba. 
Néhány perc múltával aztán elkezdtek kopogni az asztaltetőn 
az első nehéz esőcseppek.

( L Á Z A D Ó K )

-  Nem tudod eltalálni azt a pillanatot -  mondta halkan Ber- 
told - , erre még a megállapodott vándor sem képes, aki vala
hol immár végleg letelepülve szállást ad az ismeretlenből 
idetoppanó utazónak. Hasonló ez az arc ébredéséhez: egy 
reggel, midőn a redőnyt felhúzva letekintesz a tömbház közös 
udvarára, ott látod a tegnap még a krétával rajzolt négyzete
ken bukdácsolva ugrándozó kislányt immár az örök nőként, 
szemében hunyorgó csillogással, a csábítás most még csak 
félig-tudatával.

Georgina -  egyedül neki volt éjjel-nappal szabad bejárása 
a Megbízóhoz -  kissé felemelkedett a nyugágyról:

-  Olyan ez, mint egy elhagyatott hátsó udvar, telis-tele 
ócskavassal, ronggyal, hulladékpapírral, vasforgáccsal, dobo
zokkal, széttaposott cipőkkel, s kiszolgált, rozsdás edények
kel. És ezekből a limlomokból, ócskaságokból kellene kiha
lásznod, ami mégis megőrzendő. Különbségtevés. Veszélyes 
foglalkozás ez, kedves Bertold!
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-  Avagy kalandozás nélkül nincs kaland? -  suhant el csú- 
fondárosan Zita, közben azért néhány gyors felvételt készítve.

-  A váltás szándéka kísérlet a meg nem tapasztalt dol
gok meghódítására -  mondta kissé bosszúsan Bertold. -  
Amennyiben persze a félelem nem blokkol. Lázadjunk az 
elsüppedés ellen! Es derüljön ki végre, milyenek is vagyunk 
valójában!

-  Szerintetek mi a különbség elszántság és lázadás között? 
-  kapcsolódott a beszélgetésbe a Megbízó, miután átlapozott 
néhány frissen érkezett újságot.

-  Mindenképpen két eltérő fogalommal szembesülünk, 
más és más érzelmi töltésűek; azonfelül úgy gondolom, a láza
dás hirtelenszerű, és rövid ideig tart -  élénkült fel Georgina.

-  Igen, egyezem! -  helyeselt Bertold. -  Az elszántság 
viszont nyilvánvalóan hosszú, lassan érő folyamat, amelyet 
végigjárva az ember következetesen megfogalmazza a fon
tos céljait, és halad azok elérése felé. Olyan húzóerő kerül 
a birtokunkba, amely által érdemesnek tartjuk elviselni a 
rosszat is annak érdekében, hogy elképzeléseink idővel meg
valósuljanak. Ezzel szemben a lázadás kirobbanó energia, 
érzelemből jövő reakció. Ha ez az érzelmi töltet kialszik, 
lázadásról már nincs értelme beszélni. Az elszántság racio
nális síkban azonban megmaradhat...

-  Te mit gondolsz? -  állította le a Megbízó a kamerájával 
köröző Zitát.

A lány arcán furcsa mosoly jelent meg:
-  A valódi énem lázadásáról ezúttal nem beszélnék -  je

lentette ki hetykén. -  A témához kapcsolódva annyit talán 
mégis -  fűzte hozzá most már nyugodtabban - ,  hogy az
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elszántság képezheti azt a potenciát, amelyből aztán kiala
kulhat a lázadás. De ha ezt áthelyezem egy hatalmi néző
pontba, akkor ott maga az elszántság már lehet lázadás is, 
gondoljunk csak Orwell regényére. És Camus szerint is az 
emberhez egyedül méltó viselkedés a lázadás.

-  Én mindebben ismét csak a kezdő pillanatot kutatnám 
-  dünnyögte a Megbízó - ,  avagy honnan és mikor születik 
meg például a szabadság igénye?

Zita elsietett, majd kisvártatva visszatért egy könyvvel. 
A jelzésnél felütötte, és olvasni kezdett:

„Az előzetes, sejtésesen ismeretlen nemlét állapotáról kelle
ne szólnunk, arról a kavargó ködfergetegről, mely történet
nélküliségében mégis mozdulatlan -  s amely ugyanakkor 
híján van iránynak, tervnek egyaránt. Ám ekkor megje
lenik egy halvány fénycsóva, amely a tett hírnökeként 
előkészíti a gondolatot. Ez valójában azért lényeges, mert 
a mérhetetlen világmindenségben az ember mindössze egy 
fontos jeggyel, egyetlen jelentős tulajdonsággal ruházódott 
fel, ez pedig a tett, még pontosabban: a teremtés képessége. 
Az ember a teremtés lényegi tulajdonságának birtoklása 
által kerül kapcsolatba a kiismerhetetlen felsőbb erőkkel; 
azok másolataként rendezkedhet be az adott térben és 
időben, azaz alakíthatja saját világát. Képes a változtatásra.
E folyamatban -  mint már állítottuk -  a tettet megelőzi 
a gondolat, amely még szunnyad, egyfajta elmosódó ré
vület csupán, még nem áll össze mintává, amely aztán 
meghatároz minden későbbi képletet. Egy pillanattal a 
teremtő gondolat megjelenése előtt a létösszetevők még
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szétgurulva, az egymástól függő kapcsolódásnak semmi 
jele, ám a most alulról felfelé örvénylő tölcsér egyre szé
lesedő körkörösségében a születendő gondolat már puha 
gyolcsban, akárha a suhanásra vágyó rezdülethez mind 
erőteljesebben tapadó szomjúság. Ködoszlóban az ősmin
ták felsejlése. A nyugvópont titkos helye ez a mágikus 
erőkre bízott derengő indulás előtt, az elszalasztott, vagy 
éppen a teremtő pillanat küszöbe. Amikor még minden 
lehetséges.”

Azon az estén többet már nem szóltak.

(A H A D IT E R V )

Doris Day késett. A  többiek már ott ültek a kastély hűvös 
nagytermében a harmincvalahány-személyes tölgyfaasztal 
egyik végében. A nehéz brokátfüggönyökön alig szűrődött 
át némi fény, a képekkel túlzsúfolt, sötétlően bordó színű 
falak mentén lovagi páncélok sorakoztak csillogó bárdokkal, 
különféle méretű vitrinekben kardok, lőfegyverek, kitünteté
sek. Az asztalfőn helyet foglaló Megbízó röviden üdvözölte 
a megjelenteket, majd Zitához fordult:

-  Olvass fel, légy szíves, a kijelölt szemelvényekből! Hall
gatunk!

„A Kerekes Dér Gyula szobrász lakásában kialakított ku
tatóhely megmarad, a hagyaték szakszerű feldolgozásáról 
az illetékes minisztériumnak kell gondoskodnia, az aka
démikusok úgyszintén döntöttek, de ez már apró részlet,
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hogy az állandó kiállításhoz többnyelvű füzet készül a 
látogatók és a kutatók számára.”

Zita a hallgatóság felé fordulva az elhangzott információt 
azonmód kiegészítette, miszerint az állami hírügynökség 
megjelentetett egy közleményt, amely inkább cáfolatnak 
tűnik. Abban az áll, hogy a Kerekes Archívum általános 
működéséről a felek egyelőre csak szóbeli egyezségig jutot
tak el, némely részletek esetében viszont még nem született 
megállapodás. Sőt, továbbra is napirenden szerepel az alap- 
dokumentumhoz csatolt főigazgatói koncepció, amelynek 
„szakmai bizarrságairól” számos bírálat jelent meg külön
féle lapokban. Az időrendi sorrendbe rakott levélkötegek, 
továbbá a kéziratok és a vázlatok zömének eltávolítása, más 
helyszínre való áthelyezése például szintén a főigazgatói el
képzelések közé tartozik, emiatt azonban közel ezer külföldi 
és hazai szaktekintély tiltakozott eleddig, ami szintén meg
fontolásra, újragondolásra kényszerítheti az akadémikusokat, 
valamint az Archívum kurátorait.

Általános meglepetésre Zita ezúttal sötét kosztümöt viselt, 
arcán alig észrevehető, pasztellszínű smink.

-  Ezek a fiatal lányok képesek manipuláció révén újfajta 
valóságot teremteni -  súgta Georgina Bertoldnak.

A férfi halkan visszaszólt:
-  Önmagukon, önmaguknak retusálják a világot.
Zita körülnézett, várt néhány pillanatot, majd egy kiké

szített újságcikket emelt fel az asztalról. Nyugodt hangon 
folytatta:

9 6



„Az egykori diktatúra szellemét idézi a szándék, hogy 
Kerekes hagyatékát érintetlenül, egy helyen hagyják, s 
ráadásként állandó kiállítást is szerveznek a szobraiból. 
Posvány és gyalázat! Sokan elfelejtik, hogy ez az alkotó, 
akit ugyan egy időszakban a szakma külföldön is igen 
nagyra tartott, ez a személy tehát egyszerűen egy ször
nyeteg volt. Szó sincs arról, hogy éppen ma mutatkozna 
igény munkásságának úgymond tárgyilagos és objektív 
bemutatására.”

-  Fél éven át egy irodában dolgoztam a lányával, utálatos 
volt! -  jegyezte meg Doris Day.

„Az alkotók többsége az univerzális orientáció híve” -  idé
zett Zita egy újabb szemelvényből „ezzel szemben Kerekes 
álláspontja szerint a művészet a társadalom eszköze, követ
kezésképpen a műnek elsősorban a valóság történéseit kell 
-  méghozzá a hűség alázatával -  bemutatnia. Kerekes Dér 
szemléletét abban a rendszerben nem lehetett megkérdője
lezni, s különben is, egy tanszékvezető parancsaival szemben 
nem volt apelláta. Néhány rebellis, igen tehetséges fiatal szob
rász megpróbált ugyan becsempészni korszerűbb nézeteket, 
elevenebb gyakorlati megoldásokat -  Kerekes pillanatok alatt 
eltávolította őket az egyetemről. Holott ketten például ked
venc diákjai voltak, akik mellesleg mélységesen tisztelték őt.”

Zita a Megbízó felé fordult:
-  Úgy értesültem, Kerekes néhány köztéri szobrát már 

lebontották.
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-  Valóban -  mondta a Megbízó de esetünkben ez nem 
lényeges. És különben sem akarok igazságot tenni ebben az 
ügyben. Ennek az egykor megbecsült és elismert, bár a kira
katban méltatlanul gyakran szerepeltetett szobrásznak a mű
terme most lelakatolva, hagyatékát valószínűleg széthúzzák, 
közben olyan vádak is napvilágot látnak, amelyek ellenőrzésre 
szorulnának, de sem ezzel, sem az örökségével nem akar senki 
pártatlanul foglalkozni, még kevésbé az esetleges vizsgálódás 
után megalapozott véleménnyel a nyilvánosság elé lépni.

A Megbízó ekkor felállt:
-  Nekem azonban lenne egy ötletem!
A rászegeződő tekintetek közepette előadta tervét: ezek 

szerint a tőlük a második utca közepén található Kerekes
rezidenciába holnapután éjfélkor behatolnak, de nem hoz
nak el onnan semmit. Egyszerűen felhívják a közvélemény 
figyelmét erre a lehetetlen állapotra.

-  Ezért hívtak engem? Nekem is lesz feladatom? -  kérdezte 
a nyugalmazott artista.

-  Igen -  mondta a Megbízó. -  Átlendül valahogy a kerí
tésen, felhalad a lépcsőkön, és kinyitja a villa kétszárnyú 
bejárati, üvegezett ajtaját, amíg mi -  az utcai kapu lakatját 
feltörve -  odaérünk.

-  Hozzunk el valamit mégis! -  rakoncátlankodott ké
nyeskedve Zita, egy pillanatra kiesve felnőttes szerepéből.

-  Nem! -  jelentette ki igen határozottan a Megbízó. -  
Inkább viszünk!

-  Mit? -  érdeklődött Georgina.
-  Három kirakatbábut -  volt a válasz.
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A továbbiakban a Megbízó töviről hegyire elmagyarázott 
minden részletet. A jelenlevők így megtudhatták, hogy Jozefa 
és az ügynök a kastélyban marad a biztonságra ügyelve, a 
Megbízó, Bertold és Georgina behatolnak a műterembe, Zita 
pedig mindenről felvételeket készít. Az artista vizsgálódva az 
udvarban sétál, s amennyiben a szomszédságban mozgolódás 
támadna, hamis rendőrségi jelvényét előhúzva csitítja le az 
érdeklődőket. Doris Day az utcán marad, a kapunál, ha rend
őrök jönnének, azt mondja, hogy a barátját várja, aki besietett 
a táskájáért az épületbe, s már vissza kellett volna érkeznie.

Jozefa széthúzta a függönyöket, rövid időre eltűnt, majd 
egy oldalsó teremből szendvicsekkel megrakott tálcákkal 
tért vissza. Zita is segített neki.

-  Holnapután este tízkor itt találkozunk, ebben a terem
ben -  mondta végül nyájas elégedettséggel a Megbízó. -  
Mindenki egyszerű hétköznapi ruhát öltsön magára! Van 
valakinek kérdése?

(A  M Ű T E R E M B E N )

-  Valaki már igazán segíthetne! -  méltatlankodott kétségbe
esetten Butler. -  A  fejem lelóg, jobb karom a hátam mögé 
csavarodva, félig az asztalon fekszem...

-  Türelem, bizonyára rövidesen jönnek megint! -  csilla
pította Scarlett.

Fekete csipkével hímzett fodros ruhája meg sem rezdült 
rajta.

-  De hol lehetünk?
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-  Talán egy hotel étkezőjének kistermében. Közel a kony
hához -  tányércsörgés a mosogatóban, pohárcsörömpölés a 
söntésben, tálalói ajtócsapkodás. Hallod, ugye?

Butler minden erejét megfeszítve mozdulni próbált:
-  Részt vettem réges-rég egy háromnapos ezoterikus talál

kozón, valamely gyakorlat alkalmával többen transzba estek, 
az állók eldőltek volna, vagy akik ültek, könnyen kibukhattak 
a székből, de a vezetőnk csak néhány spirálmozdulatot írt le a 
fejük felett, mintha parafadugót húzna ki a borospalackból, 
s lám, a kliensek mind kiegyenesedtek, felocsúdtak. Ha ez a 
vezető most itt lenne...

-  De nincs itt! -  harsogta most már leplezetlen dühvei 
Scarlett. -  Egy kirakatbábu legyen különben is fegyelme
zettebb!

[Az asztalon nagyobb méretű papírlapok, kinyomtatott 
szövegekkel:

„A meglévő állapotnak éppen az volt az értéke, hogy 
egy helyen tette hozzáférhetővé Kerekes Dér kéziratos 
cédulajegyzeteit, kiterjedt levelezését, könyveit, és a váz
latait dokumentáló mappáit. Korábban azt ígérték: mind
ez egyben marad. Ma azzal érvelnek, hogy nem kíván
nak emlékhelyet fenntartani.”

„Kerekes kultusza ma virágzóbb, mint valaha. A kép
zőművészet elmélete c. könyve a világ minden jelentősebb 
könyvtárában megtalálható, a Képzőművészet és osztály
öntudat elnevezésű. munkáját kétévente adják ki angolul.” 

„Kerekes Dér Gyulát Európa-szerte szalonképesnek 
akarják beállítani, viszont aktívan részt vett a vörös ura-
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lom kiépítésében és fenntartásában. Köztéri szobrait le 
kell bontani -  erre az álláspontra helyezkedett a Fővárosi 
Közgyűlés is.”

A Megbízó alakja tűnt fel az ajtónyílásban, mögötte 
szorosan Zita, aki ezúttal is felvételeket készített.

-  A kamerát most tedd le! -  utasította a Megbízó. -  
Segíts ezeket a cédulákat kiragasztani a falra! Jusson min
denhová, s keress mindegyiknek szembetűnő helyet!

-  Itt van még egy! -  lassított lépésén Zita.
-  Olvasd! Nem emlékszem a szövegre...
„Egykor én is a tanítványa voltam, imponált, ahogyan 

összefoglalta a klasszikus német világ hagyományait, 
értékrendszerét. Későbbi elméleti munkáiban azonban 
csalódtam: az individuumot, ha már egyszer felszabadult, 
nem lehet visszagyömöszölni kollektív társadalomba.”

-  Nagyszerű! Erősítsd rögtön a bejárati ajtó fölé! Még 
egy szemelvényt találtam a zakóm zsebében -  lám, amott 
egy kottatartó, helyezzük rá!

Együtt olvassák:
„Humanista marxistaként tartjuk számon, aki azért 

volt fontos a hatvanas években Nyugaton, mert akkor 
a fiatalok meg akarták változtatni a világot. Érthető, ha 
ma sokan az elnyomó rendszerrel társítják, de ő azzal 
szemben állt. Támogatta például a prágai tavaszt...”

- Jó l haladunk -  jegyezte meg a Megbízó -, Georgina 
is rövidesen átrendezi a szomszédos termet, Kerekes Dér 
ott a szakkönyveit tárolta.

-  Ezekkel a bábukkal meg mi legyen? -  kérdezte kisebb 
szünet után Zita. -  És hol szerezted be őket?
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-  Egy áruház pincéjéből, ahol egy régi osztálytársam 
a raktáros.

-  Mindegyiknek neve is van -  fedezte fel Zita a bábuk 
bokájára erősített rézlapocskákat.

-  A gyártónak finom humora lehetett -  mondta a Meg
bízó az Elfújta a szél című filmre támaszkodva a sötét 
öltönyös, bajszos, jóvágású férfi a Butler nevet kapta, 
a munkaállványzatra támaszkodó, ujjaival az agyagot 
markolászó másik férfi Ashley, lenvászon inge könyékig 
feltűrve. Amott, az ablakon kitekintő pedig...

-...tudom, ő Scarlett! -  vágta rá Zita.
-  Valóban -  hagyta jóvá a férfi.
Távozásuk előtt a Megbízó még egyszer szétnézett a 

műteremben.
-  Gyere, igazítsuk meg Butiért! O egy elegáns nőcsá- 

bász, üljön tehát lazán az asztalra könyökölve, hanya
gul keresztbe vetett lábakkal, s így ni, a nyakkendő
je is megigazítva. És kérem azt a méretes szivart -  amit 
külön becsomagolva hoztunk magunkkal -  úgy elhelyezni 
a tenyerében, mintha pisztolyt tartana, vagy legalábbis 
ezt hiheti majd a rendőr, aki belép a szemközti ajtón. 
Fordítsuk csak szépen Butiért abba az irányba, Scarlett 
pedig hajoljon ki félig az ablakon, tűnjék úgy: merően az 
utca forgalmát figyeli.

-  És Ashley?
-  Ujjai érjenek az agyaghoz, mintha szobrot készíte

ne... És illesszük a fejére ezt a szalmakalapot, emlékez
tessen egy kicsit Kerekes Dérre.

-  A konyhazaj?
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-  Erősítsd fel. A magnót rejtsd el abban a hatalmas 
ruhásszekrényben!

-  Még egy papírlapot látok az asztalon...
-  Maradjon csak ott, Butler előtt!
-  A villanyt lezárjam?
-  Még véletlenül se! Nekünk fényáradat kell!]

-  így most már valamivel jobb -  jegyezte meg nem titkolt 
önelégültséggel Butler, midőn a személyek távoztak.

Még mondani akart valamit, de Ashley közbeszólt:
-  Tisztázzunk valamit: akkor egy műteremben lennénk?
-  Nem mindegy? -  vetette oda Butler.
Aztán Scarletthez fordult:
-  Mit látsz?
-  Elmentek. Mind. Az udvaron egy idősebb, de nagyon 

mozgékony, sír uhás férfi csatlakozott még hozzájuk, meg 
aztán az a csinos nő is, aki egészen eddig az utcán várako
zott rájuk. Távoztak, két autóval. Az utca üres. A bejárati 
kapu tárva-nyitva. A villanyégők mindenütt ontják a fényt, 
felkapcsolva a színes kerti lampionok is.

-  Megint magunkra maradtunk -  fanyalgott jóval később 
Ashley.

-  Milyen az egyedüllét? -  kérdezte Butler Scarlett-től, de 
kiérződött, hogy ezt a témát néhányszor már letárgyalták.

-  Megint a főkönyvelő férjem felől érdeklődsz? — Scarlett 
hangjából hiányzott bármiféle érzelem.

-  Miért mentél hozzá?
-  Mert feleségül kért. És hevesen udvarolt. Meg úgy gon

doltam, mellettem elfelejti majd, hogy a bal karját képtelen
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mozdítani. Minden reggel én bújtattam ingbe, én segítettem 
fel a zakóját.

-É s?
-Állítólag ránéztem más férfiakra is. Előfordulhatott. De 

ez még nem bűn. Nagyon nem tetszettek neki a kivágott 
ruháim -  sokan megbámultak. A nyitott autónkat vezetve 
néhányan ránk dudáltak, félreérthetetlen ajánlatot téve dur
ván bekiabáltak. O csak ült mellettem. Mosolygott.

-É s?
-  Egy ilyen eset után bezárt a hálószobába.
-É s?
-  Éheztetett. De továbbra is nagyon kedves volt, becéz- 

getett, simogatott -  csak enni nem adott. Legyengültem. A 
toronyház felső emeletéről nem volt bátorságom leugrani. 
Ezt tudta ő is. Végül már az ablakig sem bírtam elmenni.

-É s?
-A zt hiszem, éhen haltam. Vagy valami ilyesmi. Nem em

lékszem már.
-  Nem emlékszel?
-  Miért? Okvetlenül kellene?
-  Te meg se nősültél? -  fordult Butler az agyaggal bajlódó 

Ashley-hez.
-  Valakit nagyon szerettem, de ahhoz a nőhöz egyszerűen 

nem volt elég erőm.
-  És másvalaki?
-  Igen. Xénia, rokonszenves lánynak tűnt, divattervező

nek tanult a fővárosban. Hotelban szállt meg egy alkalom
mal, amikor eljött látogatóba, kellemesen elnyúlt a hatalmas 
franciaágyon, várakozóan -  akkor pillantottam meg a haris
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nyáját, az annyira furcsa színű volt, egyenesen viszolyogtató; 
én nem tudok együtt élni olyan nővel, aki képes ilyen színű 
harisnyát húzni, gondoltam magamban. Néhány perc múlva, 
hirtelen összehívott értekezletre hivatkozva elköszöntem. 
Többet nem találkoztunk. Telefonon sem jelentkezett.

-  A nők mindig tudják, mikor látják kedvesüket utoljára
-  jegyezte meg halkan Scarlett.

-  Nem baj, Ashley! -  vigasztalta Butler. -  S különben is, 
az univerzumban állítólag nem létezik a „nem” szó. Tehát 
még minden megtörténhet...

( H A JN A L B A N )

-  Magukba roskadóak ezek a reggelváró órák, mintha hasz
talan próbálnánk valami veretes drámát...

-  Depressziós lettél, Ashley? -  fintorgott Butler.
-  Szétesik a világ, nincs palacküzenet.
-  Dolgozz! A munka kiemel a szűkülő létből. Gyúrhatnál, 

mondjuk, sakkfigurát!
-  Rendben. Például lovat.
-  Mert?
- A  lépése L alakzatú. Mint mindannyiunké. Kettőt elő

re, egyet oldalt.
-  Ezért nem haladunk sehová -  szólalt meg most már az 

ablakmélyedésből Scarlett is.
-  Arisztokrata vonásként a csikó olyan mezőkön a leg

hatékonyabb, amelyeket nem tudnak támadni az ellenfél 
gyalogjai -  magyarázta Ashley. -  Legalább elkerüli így a 
szembesülést a pórnéppel.
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-  És mire mentél ezzel a nagy megfigyeléseddel? — gú
nyolódott Scarlett.

Ashley fontolóra vette a válaszát:
- A  szicíliai védelem a sakkjátékban a sötét bábukat irányí

tó személynek azon eredendő szándékára alapozódik, hogy a 
felszabaduló c vonalon erős vezérszárnyi támadást indítson. 
Ekkor, ennek ellensúlyozására mindenképpen mozgásba kell 
hozni az erősebb figurákat. E taktika ismerete egyébként fé- 
lig-meddig már a diplomácia előszobájába vezet. Visszatérve: 
hatékony lehet olykor egyszerűen a lépéssorrend megcserélése 
is, miként a nimzoindiai védelem esetében.

-  Látom, fel vagy szerelkezve -  hagyta rá Scarlett. -  De 
ez a szobrászunk mintha nem rendelkezett volna ilyen ké
pességekkel.

-  És most szétráncigálják mindazt, ami a műtermében 
meg a lakásában található! -  fakadt ki Ashley.

-  Nem tartozik ránk! -  emelte fel hangját Butler.
-  Pedig itt szívesen maradnék! -  sóhajtott Scarlett.
Butler elkomorodott:
-  De hisz nem köt ide semmi...
-  Az ilyesmihez olykor szükségtelen az emlékezés.
-  Tipikusan női gondolkodás! -  jegyezte meg némi 

élccel Butler. — Hajlamosak vagytok gyorsan felejteni, ha 
úgy adódik.

-  Szóval mi csak egyszerűen elfordítjuk a fejünket?
-  Nem akartalak megbántani, Scarlett -  halkított hangján 

Butler. -  Csak éppen sokat éltem egyedül, s mára olyanná 
lettem, mint egy csöpögő vízcsap, amit már nem érdemes 
megjavítani. Zsémbes.
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Ashley szintén védekező állásban:
-  Rontó, démonikus eszméket a legnehezebb években sem 

hirdettünk. De talán hiányoztak a méltó ellenfelek is. Most 
meg már távolodóban a dervisek tánca...

Scarlett kacarászott:
-  íme két férfi, akik keseregnek az elmaradt kalandok 

miatt! De ne csüggedjetek! Ebben a világban minden és 
mindenki hivatott valamire. És törekedhetnétek például a 
halhatatlanságra...

-  Befejezted? -  mordult rá Butler.
-  Lám, idővel az örökkévalóságba sem akarnánk mene

külni? Ez felettébb furcsa! -  vette a lapot Ashley.
-  Majd megtanultok ti is egy napon álmotokban arányo

kat kiigazítani -  szólt ekkor szemrehányóan Butler.
-  Te például mit álmodsz, mire emlékezel? -  kérdezte 

Ashley-t az ablaknál rostokoló nő.
-  Nem mire, hanem kire. Hát természetesen őrá.
-  Még mindig?
-  Fiatalok voltunk, vidámak, a haja kissé kócos, rúzsa szét

csúszva szertelen, lépte könnyű, ajkait megnedvesítve kortyolt 
egy kevéskét a vörösborból, megszabadulva maradék ruhá
zatától hintázott a fellegekben, majd te vigyázol, mondta, 
hajnalban pedig észrevétlenül betakart.

-É s?
-  Nem hoz lázba, hogy kitaláljak valami mást. Még min

dig az ő hangját hallom a fejemben.
-  Ez lenne a vágyaink igazsága? -  Scarlett hangja meg

remegett.
-  Az árnyak ma már óvatos szeretők -  mondta szárazon 

Butler.
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-  Ünneprontó! -  szólt korholóan Ashley.
-  Várjatok! -  kiáltott ekkor Scarlett. -  Lent valamilyen 

mozgást tapasztalok. Járőrautó érkezett; ha jól látom, két 
egyenruhás személy most száll ki, egyikük óvatosan meg
rántja a kaput, de nem lép be a kertbe. Mobilozik. A másik 
jegyzetel a noteszébe. Beülnek a gépkocsiba, elhajtanak.

-  Ezek rövidesen visszajönnek! -  mondta izgatottan But- 
ler. Fel kellene készülnünk!

-  Nekünk? -  értetlenkedett Scarlett.
-  Titkos jeleket karcolhatnánk a falra, vagy üzenet nélküli 

szimbólumot a tévékészülék porlepte képernyőjére -  helyeselt 
Ashley - ,  hadd törjék a fejüket!

-  Elkéstünk! -  vélte lemondóan Butler. -  Lassan már a sé
relmeinket is feledjük. Arra vártunk, hogy mindenki kirakja 
a kártyáit, de csak helyezkedések történtek. Esetleg helycse
rék. Mi meg ismét csupán statiszták, igaz, időnként legalább 
a lázadás harsány külső jegyeivel.

-  A feltűnésre való törekvés olykor pusztán mély fájdal
mat leplez... -  mondta elgondolkodva Scarlett.

Butler nevetett:
-  Manapság többek meggyőződése szerint már az is a ha

talommal szembeni ellenállásnak minősül, ha nem barack-, 
hanem szilvalekvárral eszed a fánkot...

Scarlett közben zaklatottan tovább közvetített:
-  Néhányan gyülekeznek az utcán, talán a szomszédok, 

bizonyára ők jelenthették a csendháborítást. A zene most 
is üvölt...

-  Azért ez a szimbólumkészítés nem rossz ötlet, ugye? -  
vette vissza a szót Ashley.
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-  Mégis, mire gondolsz? -  érdeklődött Butler.
-  Lehetne az például egy szárny -  válaszolta Ashley. — 

Nem kettőzve, mint az angyalokon. Egyetlenegy szárny. 
Egymáshoz szorosan illeszkedő, hosszúkás, gyöngyházfehér 
toliakkal. Egyaránt jelképezheti a zuhanást meg a felemelke
dést. Meg annyi minden mást. Egy facsoporthoz ragaszkodó 
madár hűségét például. Mit tudom én...!

Scarlettben bizonytalanság:
-  De hát hogyan megrajzolni? A kisujjamat sem moz

díthatom...
-  Mert szerinted mi csak a meg nem nyilvánuló állapot

ban létezünk, ám teremteni a gondolat által is lehetséges 
-  mondta határozottan, nyugalmat sugárzóan Ashley. -  
Tisztánlátók készítenek például tökéletes terveket, amikor a 
szabaddá vált lélek elfelejti régi alkotásait. Hangsúlyoznám, 
hogy a semmiből való teremtés, a creatio ex nihilo bármikor 
megismételhető.

-  Ezt nagyon jó hallani! -  ujjongott Scarlett.
-  Minden lélekben ott található a világegyetem holografi

kus mintája -  hadarta egyre lelkesültebben Ashley. -  Ennek 
segítségével a vákuumból, vagyis az ürességből létrehozható 
a testek anyaga. Egyébként állítólag az agy mélystruktúrája 
is lényegében holografikus. Ami azonban most számunkra 
lényeges: okvetlenül meg kell találnunk azt az elrugaszkodási 
pontot, amely elindítja a részecskékből összeálló valószínűsé
gi hullámokat. Ez már jelzés a szendergő gondolat számára, 
elménkben így lassan-lassan megépülhet a valóság általunk 
szükségesnek tartott modellje, az viszont -  kellemesen utolsó 
lépcsőfokként -  már a cselekvést feltételezi.
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-  Ez meglehetősen időigényesnek tűnik -  mondta csaló
dottan Butler. -  Nincs valami gyorsabb megoldás?

-  Ebben az esetben magától adódik a levitáció vagy a 
teleportáció. Mindkettőre képesek vagyunk.

-  De mondd csak, Ashley -  faggatta tovább Butler - ,  az, 
hogy mozdulatlanságra ítéltettünk, egykoron a magunk 
döntése volt?

-  Ezt a kérdést rögtön az elején kellett volna tisztáznunk
-  szólt némi szünet után Ashley. -  Egyébként már nem is 
emlékszem. Minden régen volt...

( Ó C E Á N L E V É L )

A hatalmas, szinte az egész falat betöltő üvegtáblán át figyelte 
a szemközt magasodó, ismerős épületeket, majd lenn -  a 
mélyben -  az utca forgalmát. A kissé talán görnyedtebben, de 
továbbra is megszokott, ruganyos lépteivel közeledő titkárnő 
terjedelmes iratanyagot, valamint egy nagyobb borítékot he
lyezett Bertold íróasztalára. A férfi előbb a szépen összefűzött 
papírlapokat vette kézbe. A meghívóból kiderült, hogy az 
igazgatóbizottság másnap délelőtt kilenc órai kezdettel ülé
sezik. Egyetlen napirendi pontként az ingatlanvásárlási prog
ramot vitatják meg, majd bemutatják a bővülő elemzőosztály 
néhány új tagját; a fiatalok életrajzai szintén mellékelve.

A megannyi bélyeggel ellátott boríték feladója a Megbízó 
volt: levél és néhány fotó.

Az egyik felvétel azt a pillanatot örökítette meg, amikor
-  utoljára -  még egyben volt a társaság, a kastély nagytermé
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ben; pezsgőbontás után a Megbízó magasba emelte poharát, 
s a többiekkel együtt vidáman figyelte a vetítővásznon, amint 
a rendőrök berontanak a műterembe, s egyikük a revolverével 
két lövést ad le Butlerre. A kirakatbábu bal keze elröpült, 
mellkasa beszakadt, feje hátrahanyatlott, már csak egy zsi
neg tartotta. Egy további fotó a másnapi lapok címoldalait 
mutatta: minden valamirevaló tájékoztatási eszköz hírt adott 
a titokzatosnak minősülő csoport előző esti rejtélyes behato
lásáról, némelyek terjedelmesebb riportokat is közöltek. A 
bulvárlapok inkább képriportokban számoltak be a szobrász- 
művész lakásában történtekről, ezeken a fotókon a falakra 
tűzdelt papírlapok is látszottak, tartalmukkal azonban -  ér
dekes módon -  egyik újság sem foglalkozott. Az esti lapok 
azt is megszellőztették, hány rendőr érkezett a helyszínre, 
mennyi időre zárták le a környéket, elterelve a bámészko
dókat; a különleges egység páncélinget viselő tagjai hogyan 
közelítették meg a műtermet, felszerelkezve füstbombákkal 
meg azonnali harcképtelenséget előidéző zsibbasztó lövedé
kekkel; a helyszínelők miként kutattak át tüzetesen minden 
termet használható ujjlenyomatok reményében; egy másik 
csoport hányféle korszerű eszközt használt a hatalmas udvar 
egyes pontjain végzett mérésekhez. Az esettel kapcsolatos 
sajtótájékoztatónak minden tévécsatorna korrekt terjedelmű 
hírblokkot szentelt.

„Természetesen arról senki sem rendelkezhetett informá
cióval, hogy a rendőrök idővel rájöttek, valakik figyelik 
őket: dühükben bútorokat borítottak fel, kiráncigált fió
kok tartalmát hajigálták ki, míg végül a hatalmas könyv



szekrény legtetején rátaláltak a mikrofonnal felszerelt, 
távirányítással bekapcsolható kamerára -  írta levelében 
a Megbízó. -  Hasonlóképpen csupán a néhány napra rá 
megjelent Rendőrségi Közlönyben bukkanhattunk rá arra a 
közlésre, miszerint a lefoglalt tárgyakat utóbb rendkívüli 
alapossággal átvizsgálták, de árulkodó nyomokat nem 
találtak. Úgyszintén a rendőrségi szaklap híre, hogy a 
szétroncsolt Butler egy szemetes konténerben végezte, 
Ashley és Scarlett azonban egy-egy polcot kapott a rend
őrség központi raktárában.”

Néhány felvétel az utcán készült, az akció befejeződését 
követően. Ekkor már a járókelők is megközelíthették Kerekes 
Dér Gyula villájának bejáratát, a kíváncsiskodók között ott 
találjuk Georginát meg a nyugalmazott cirkuszi akrobatát is, 
ők ugyan kissé hátrább álltak, óvatosságuk azonban felesle
gesnek bizonyult, a rendőrök felhagytak az igazoltatásokkal.

A borítékból kihulló következő fotó már egy óceánjáró 
fedélzetén készült: a Megbízó vállig betakarva vajszínű, puha, 
vékony takaróval, mögötte fürdőköpenyben, a nyugágy felső 
rúdjába kapaszkodva Jozefa látható, tőlük néhány lépésnyire 
pedig Zita támaszkodik a karfának, enyhén kockás, hosszú 
ujjas barna ingben, térdig feltűrt, feszes nadrágban. A  tengert 
kémlelve illemből fordítaná csak fejét félig-meddig a többi
ek irányába. A Megbízó tekintete szintén elakad, valahol 
félúton -  Bertoldnak úgy tűnt, a végtelenség határterüle
tén, ahol az emlékek helyén már csak a nyomtalan foltok 
sokasodnak, ám egyre rikítóbb jelzőtáblák tudatják: vége 
mindenféle vándorúinak. Elkésett vágy: sétálni kötetlenül,



céltalanul, letéve a tökéletesség szándékáról, akárha titokza
tos illatokat vagy színeket követve, szövetséget kötve végre 
meghitt, vagy éppen idegen birodalmakkal. A lassan véget 
érő álomban pedig maradandóan csak egy leányalak dereng 
vissza az alaktalan világból.

„Úgy gondoltam, kedves Bertold -  állt később a Megbízó 
levelében - ,  ez a sós levegő csillapítja majd a szenvedélyeket, 
alkonyaikor a tenger látványa pedig feledteti, elűzi a hívatla
nul érkező árnyakat. Az első napokban úgy tűnt, reményeim 
teljesülnek. Hűs reggeleken azonnal kijöttem ide, a fedélzetre, 
s lám, valamivel arrébb mintha valaki megindult volna felfelé 
a kötélhágcsón a hatalmas, sudár-szépségesen lobogó árbocok 
irányába. Ugyanezt éreztem akkor is, midőn hozzákezdtünk 
a regényhez, s engedje meg, kedves Bertold, hogy ezúton kö
szönjem meg odaadó hozzáállását, türelmét, s mindenekelőtt 
persze a feljegyzéseit, kommentárjait -  azok elegendőek lesz
nek számomra, hogy egy napon mindebből összeálljon vala
mi. Ugyanakkor Ön mentesített attól, hogy átéljek olyan dol
gokat, amelyek felé űzött ugyan a kíváncsiság, de már korán 
rájöttem, helyesebb, ha az oldalvonalon kívül maradva őrzöm 
a magam nyugalmát, a lüktető impulzusokat pedig átengedem 
másnak. Ez a szerepkör Önnek egyébként is jobban áll, a hoza- 
déka is mérhetőbb, s csak reménykedem, hogy a szolgálatban 
eltelt hónapokat soha nem tartja majd haszontalannak.”

A Megbízó a továbbiakban arról szólt, hogy ezúttal is 
engedett a tenger hívásának: a kiszámíthatatlanul hullám
zó, ezernyi variációt felmutató víztömeg ismét elvarázsolja, 
ritkábban viszont éppenséggel megijeszti, mint amikor az 
ember a liánokkal körbefont faóriások között irányt té
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vesztve rádöbben: talán soha nem éri el az őserdő szegélyét. 
Az írógéppel készített szövegben Bertold felfigyelt egy piros 
ceruzával aláhúzott mondatra, amely így hangzott: „A ho
mokföveny megelőlegezi a majdani látogatókat.” A megle
hetősen homályos közlést még kuszább fejtegetés vezette 
be, amely egy különös tételre alapozódva azt bizonygatta, 
hogy mindannyian teszünk életünkben néhány hurkot, azaz 
megküzdünk a régi határokkal. Voltaképpen felülvizsgáljuk, 
mely darabjait őrizzük meg a világnak, kiket engedünk ma
gunkhoz közel és kiket nem; új létalakzat rakható össze ily 
módon a szétszabdalt mindenségből. A gyűjtött tapasztalatok 
menet közben átadhatóak, bizonyára ezt próbálta nyomaté
kosítani a kiemelten hangsúlyos mondat: „A homokföveny 
megelőlegezi a majdani látogatókat.”

Szívélyesen üdvözölték egymást a régi kollégákkal, s még 
a témát megindokló osztályvezető bevezetője is viszonylag 
érdekesnek bizonyult, később azonban a számadatok halmaza 
Bertoldot egyszerűen elbágyasztotta. Az igazgatóbizottsági 
ülés így nem kötötte le, a finoman zsongó hangzavarban 
azon kapta magát, elkalandozik: melyik rekeszben és mi
lyen pozitúrában helyezhették el Ashley-t és Scarlettet a 
rendőrségi raktár alig megvilágított, hatalmas termében. A 
vezérigazgató hangja riasztotta fel, aki arra kérte, kalauzolja 
el a most munkába álló fiatalokat, mutassa meg nekik az 
irodaház épületében a fontosabb osztályokat és közösségi 
termeket, végezetül ebédeltesse meg őket a közeli vendéglő
ben. Bertold úgy intézte, hogy egy órába beleférjen minden, 
s mivel ezt követően még bőven maradt ideje, elsétált a közeli
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mellékutcából megközelíthető, forgalmasnak igazán nem 
mondható, számára viszont kifejezetten otthonos aprócska 
térre -  körben néhány csenevész fa, telefirkált padok, közé
pütt egy hervadozó virágágyás nem működő szökőkúttal, 
s hálózatként a minden irányba szétfutó kőszemcsés utak. 
A gyalogosok mellett a kerékpárosok is ezeket használták. 
Szemközt a múltból itt felejtett vegyeskereskedés foglalta el 
az egyik többemeletes épület földszintjét.

-  Jó napot, művész úr! -  mondta sapkáját megbökve a 
töpörödött boltos. -  Hosszú hónapok óta nem láttam ura- 
ságodat, talán elutazott valahová?

-  így is lehet mondani -  hagyta rá Bertold, aki amúgy so
káig hadakozott a „művész úr” megszólítás ellen, mígnem egy 
alkalommal kiderült: a közelben népszerű, sokakat foglalkoz
tató amatőr színház található, amelynek tagjai gyakran átugra
nak ide italért, cigarettáért, apróságokért, s mindenféle sér
tődést elkerülendő minden benyitó kuncsaft esetében ez a 
köszöntési forma honosodott meg. így lettek például a szom
szédságban lakó trécselő asszonyságokból is kezitcsókolomos 
„művésznők” -  egyébként egyikük sem tiltakozott, inkább 
mókásnak találták a boltos szóhasználatát. Aki mellesleg ki
válóan értett a fűszerekhez, folyamatosan bőséges kínálattal 
rendelkezett, hozzávaló recepteket is ajánlani tudott, emiatt a 
város távolabbi részéből is felkeresték. Éppen a kecses címkék
kel ellátott kicsiny fiókokat töltötte fel. Bertold komótosan 
figyelte, s a mesekönyv-emlékezetét benépesítő sivatagi vonu
ló karavánokkal meg az árnyéktalan ültetvényeken hajladozó 
rabszolganőkkel közösen kutatta az érkező illatok vélhető 
eredetét. Végül -  gyors elhatározással -  megkérdezte:
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-  Mit gondol, a kirakatbábuk képesek egymással beszél
getni?

A boltos visszafordulva rátámaszkodott a pultra, majd 
hosszabb szünet után megszólalt:

-  Ha akarnak, igen.
Választott a napilapok közül, kért még egy dobozos sört, 

elköszönt, majd a keskeny úttesten áthaladva visszasétált a 
parkba. Fiatal pár nézelődött a virágágyásnál, fogták egymás 
kezét, percenként csókolództak. Kerékpáros érkezett a főutca 
felől, a szemcsés résznél lassított, majd hirtelen megfordult 
és elhajtott. Bertold helyet foglalt az egyik pádon, szórako
zottan átlapozta az újság első néhány oldalát. A felerősödő 
szél a folyó felől hűs léghullámokat görgetve mozgásba hozta 
a fák senyvedő leveleit, a színekben takarékos virágágyás is 
mintha feltápászkodni készülne, valaki a felsőbb emeletek 
egyikén ablakot csukott, és leengedte a redőnyöket. Bertold 
vigyázva összehajtotta a napilapot, kényelmesen hátradőlt, s 
ebben a nagyon halkan szivárgó zúgásban tisztán maga előtt 
látta a rendőrség központi raktárát, az utcáról beszüremlő 
fények által gyéren megvilágított, dülöngélő-összeboruló 
polcrendszerével, s azt próbálta megfejteni: Ashley és Scarlett 
milyen szimbólumokat rajzol éppen a bejárati ormótlan 
vasajtó fölötti falra.

Közben visszatért a kerékpáros. A társával. Lassan hajtva 
rángatták-forgatták az első kerekeket és élvezték, ahogyan a 
repülő kőszemcsék koccanva nekiütődnek a padoknak, a 
lehajló vas szeméttartóknak és a mozdulatlan szökőkút mál
ladozó kerámialapjainak.
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- M i t  látsz?

— Elm entek. M ind. A z  udvaron eg y  idősebb, de nagyon 
m ozgékony, síru h ás férfi esatlakozott m ég hozzájuk, m eg 
aztán az a csinos nő is, aki egészen ed d ig  az utcán vá rak o 
zott rájuk. T ávoztak , kél autóval. A z  utca üres. A  bejárati 
kapu tárva-nyitva. A  villan yégők  mindenütt ontják a fényt, 
fe lk ap cso lva  a színes kerti lam pionok is.

-  M egint m agu n kra  m aradtunk -  fanyalgott jó v a l ké
sőbb A sh ley.

-  M i lyen az egyedliI lét? -  kérdezte Bútler Scarlett-től, de 
kiérződött, hogy ezt a témát néhányszor m ár letárgyalták .
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