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. a világegyetem minden lehetséges állapotot 
tartalmaz, jelentsen ez bármit is. ”

Stephen Hawking

„ ...a z  írás önmagáról készül, magát viszi útra, 
magát olvassa és magát írja, újra meg újra.
A sétálás álmodozása nyelvet talál a beszélő 
személyes idejének belső szekvenciájához. ”

Marsó Paula



Rideg Alajos -  tört, én, elem 
város -  történelem 
angyalok -  történések 
intermezzók -  történetek 
fény -  törés 
hang -  töredék





FEHÉR CSÍK 
HASÍT



Já sztalt vagy valami lapjára fektetett táblát kellene 
/  I  keríteni -  töprengett Rideg Alajos, miközben bélé

v é § borzongott a nyári verőfény és a kőfal hajnali hidege 
J/L  J L .  közti semmis szellőbe. Ha lenne előttem asztal, akár 
teáscsésze is állhatna rajta, sőt benne zamatos ital, mellette 
egy hamutál, szivargyújtó, persze szivar is, vagy ha egy asztalt 
mégis sikerülne kitapogatnom a bejáratból áradó sötétségben, 
esetleg belerúgnék óvatlanul a lábába, fájdalmasan felszisszen
ve ugyan, mégis nyomban kényelmes helyzetben jegyzetel
hetnék füzetembe. Fürkésző szándéka ellenére Alajos mégse 
mozdult, nehogy megzavarja a mellette pihenő nő ernyedt 
nyugalmát. A nő megadta magát a fénynek. Noha szemével 
nem érzékelte a világosság és a sötétség közötti különbséget, 
pontosabban csak ez utóbbit ismerte valójában, a napsütés 
energiája átjárta pórusait, fellazította frizurájában a hajszála
kat, szájában összefutott tőle a nyál, beburkolta az orgonaillat. 
Mintha csak egy színes mozifilmet nézne -  pillantott a nőre 
Rideg Alajos - ,  csak a vetítő nála befelé pergeti a kockákat. 
Fázott a háta, talán inkább csak borzongott, mégsem nyúlt 
a falra akasztott kabátért. Nem azért, hogy ne zavarja a nő 
nyugalmát, hanem mert a kabát halott volt. Odanőtt az úgy
szintén halott falhoz. Itt minden halott -  futott át a gondolat 
Rideg Alajoson. Ezt kellene megfogalmazni -  morfondírozott 
- , a kimerevedett fénypászmákat, a lehunyt szemhéjakat, a 
megdermedt illatot, a megkövült falat, a döglött felöltőt. 
Szavakat kellene találni, vagy mégis inkább kitalálni a pilla



nat dermedtségének megragadására. Olyan szavakat, mint a 
fénykép. Felszeletelni a jelent, és ráhelyezni a szelvényeket a 
folytonosság Möbius-szalagjára, hadd fussanak egyedi megis- 
mételhetetlenségük tudatában az örök ismétlődés önmagába 
visszacsavarodó síkjában. Sok, a semmiből semmibe hulló 
koreográfia mellett e fagyott pillanatot le is kottázhatnám, 
vélte Rideg Alajos. Miközben a kottavonalakat húzta füzeté
be, a Nap is kivonalazta a világnak a nadír és a zenit közé eső 
szelvényét, fehér csík hasított be az idill nihiljébe.

A zenében a szünetek éppen olyan jelentőséggel bírnak, 
mint a hangok. Nem lehet ez másként a mondatok esetében 
sem, töprengett a férfi, és lopva a balján sütkérező nőre pil
lantott. A hallgatás is ugyanolyan tartalmas, mint a beszéd. A 
nem látás képessége ugyanolyan lényeges, mint a látás adott
sága. A vakság és a megvilágosodás. Vajon mi játszódik le az 
arcát napfényben fürdető nő agyában, ami bőrével ellentétben 
nem érzékeli a fényt? Arra viszont felfigyelt, hogy Alajos rá- 
pislantott, szemhéján ijedt rebbenés futott át, de szemgolyója 
nyomban megnyugodott, újra átadta magát az éles pászmák
ban zúduló verőfénynek. Mintha üres moziteremben ülnénk 
a vászon előtt, de szemben a vetítőgéppel, amelyen üresen 
pörögnek az orsók, csupán a lencsén át tódul az elviselhetetlen 
fény, másodpercenként 24 kockát perget le életünkből, a fény
be írja életünk illúzióját. Egy optikai színházba kerültünk, és 
felakadt filmkockaként kimerevedtünk a vásznon, megszűnt a 
folytonosság, kétdimenzióssá silányodott életünk, vagy éppen 
ebben a megfagyott, de mégis égető időtlenségben teljesül ki 
röpke létünk, ami a kívülünk folyó idő törvényének engedel
meskedve hamarosan a cellulózkocka olvadásával elillan vagy



kicsordul a vetítő gépezet fogaskerekei közül. Ö, Rideg Alajos 
biztosan kicsordul, és még hosszan gomolyog majd sötét árny
ként a széksorok között, a kárpitozáshoz simulva, melegen és 
fenyegetőn, mint egy szárnyatlan, fekete angyal.

Fel kell innét kelni nyomban, és belépni a nyárba, dacára, 
hogy e mű, amiben szerepelhetek, csupán huszonnégy órát 
engedélyez lárvalétem kibontakozására -  gondolta a plakát
magányból regényhőssé avanzsált, elvetélt piktor, és beleme
redt a burjánzó semmibe.







II. kép

A KONGÓTÉGLÁK
ÉNEKE

%



/llékony volt az árnyék, és lustán tetvészkedtek a bag
lyok a bogyófák lombjai közt. A színházklub előtti 
teraszon tonikot, sört, törökkávét rendelt az asztaltár
saság. Nem most verődtek össze először a kényelmes 

székeken üldögélők, iskolatársak voltak, s már vagy tíz éve 
nem találkoztak, így ide beszélték meg a várhatóan kellemes 
délutáni összejövetelt. A régi városfotókkal díszített hom
lokzatú kávézót mindegyikük ismerte. A plakátméretüre 
kinagyított hajdani képeslapokat kellett volna inkább tüzete
sen szemügyre venni, azokon már régtől fogva nem mozdult 
semmi, a lencsébe merevedett látványt akárhányszor is nyom
tatták újra, mindig figyelmeztető változatlanságában jelent 
meg általuk a múlt. Az asztal körül ülők figyelmét ehelyett 
azonban a télen-nyáron egyaránt síkos burkolatú sétálóutca 
kisvárosi tempójú forgalma kötötte le.

Beszélhettek volna persze az elmúlt évtized eseményeiről, 
élményeikről, életük fordulópontjairól, ha bármi is említésre 
méltónak bizonyul az egymás után homokszemekként pergő 
napok szürkeségéből, de minden nagyon fakónak, kilúgo
zottnak, érdektelennek tűnt már hosszú-hosszú ideje. Beszéd 
helyett mindenki az italával foglalkozott, kávéját kavargatta, 
a habot terelgette a korsóban, vagy a citromkarikát igyekezett 
a pohár fenekére süllyeszteni a szívószállal, közben szinte két
ségbeesetten fürkészte a Múzeum előtti Jókai-teret, a Vadász
kürt Szálló otromba épületét meg a Dalmát Pincéhez vezető 
utca sárga kövezetét, mintha a celtiszek alá ácsolt terasz vol



taképpen a habok közt irányíthatatlanul hánykódó tutaj lett 
volna, amiről már csak a reményt kereső tekintetek kapasz
kodhatnak a visszatérésre képtelen múlt emlékeibe.

Fiatal pár telepedett gyermekével a szomszéd asztalhoz, 
fagylaltot rendeltek. A felszolgáló ugyan nem volt ügyefo- 
gyott, de lerítt róla, hogy nem tanulta a szakmát, meg az is, 
hogy nem pincérként kívánja leélni életét. Mire kihozta a 
kelyheket, a gyermek eltotyogott a terasz mellett várakozó 
bérkocsihoz, amit a városban a hajdani idők előtt tisztelegve 
mindenki fiákernek hívott. Csodálkozva szemlélte a jármű elé 
fogott állatot, miközben szülei kezébe kapaszkodva igyekezett 
megtartani bizonytalan egyensúlyát. A pincér az ideiglenesen 
üresen maradt asztalra helyezte a három, kubista egyszerűség
gel tervezett kelyhet, és mindegyik tartalmába beledöfött egy 
lapos fémkanalat, vagyis inkább lapátot.

A ló valóban különös látványt nyújtott. Gazdája, aki a 
szemközt lévő sarki kocsmából leste a kuncsaftokat, kipány
vázta a bogyófához, a ló meg egy ideig a pázsitot legelte, majd 
a fa kérgét kezdte látható élvezettel fogyasztani. Időközben 
parányit arrébb fordult a földgolyó, az üres asztalon álló fagy- 
laltos kelyhek egyikére már nem vetett árnyékot a lomb. A 
lóban az volt különös, hogy a fakérget nem úgy rágta, mint 
ahogy a lovak általában a zabot ropogtatják, hanem alsó 
állkapcsa jobbra-balra járt, és ennél fogva inkább kérődző 
tevére hasonlított. Nem valószínű, hogy a gyermek korábban 
megfigyelte volna a tevék táplálkozását, de a ló grimaszolá
sa roppantul lekötötte figyelmét, vígan kuncogott. A nap 
pedig sütött serényen. A fagylaltgömbökre púpozott tejszín 
hagymakupolájára merőleges fénysugár súlya alatt a csóko



ládéöntet megcsúszott, alig mozdult el csupán, ám a tejszín
hab szinte hallhatóan megroppant, mint amikor gleccseren 
szánt keresztül a jéglavina, a vaníliás gombóc árnyalatnyit 
megroggyant az eperfagyi alatt, a közéjük ékelt fémkanálnak 
a kehely peremén túllógó nyele engedett a gravitációnak, és 
az asztallap felé billent. A némaságba burkolózó mosolytalan 
társaság tagjai körött megfagyott az idő, mindenki a kanál 
nyelére figyelt, mintha valami szörnyű esemény, kivédhe
tetlen katasztrófa előjelének lennének tanúi, és a majdani 
elbeszélésük hitelessége érdekében sztroboszkopikus fotog
ráfiák sorozatát igyekeznének elraktározni emlékezetükben. 
A fényimpulzusok is ledermedtek, a celtiszek lombkoronája 
nem szitálva szűrte a permetező fotonokat, hanem hagyta, 
hogy csóvákban világítsák meg a kinagyított jelenetet. A ló 
rántott egyet a pányván, hátrább lépett, és mintha a bogyófára 
hurkolt gyeplő valójában a Szentháromság plébániatemplom 
nagyharangjának kötele lett volna, megkondult a harang, ám 
sokkal mélyebben zengett, mint egy évtizeddel korábban, a 
galambok is megriadtak szokatlan zengésétől, mintegy ve
zényszóra lendültek volna magasba, ha a fénypászmák irtóz- 
tató angyali ékei nem szögezik őket a sétálóutca sárga kongó
tégláihoz. A fagylaltoskanál átbukott a gyöngyöket izzadó 
kehely peremén, a harangzúgás közepette senki se hallotta 
meg tompa koppanását, ahogy az asztal lapjára esett, és a 
kondulások ütemétől jóval szaporábban billegve gömbölyű 
nyele hengerén a térítőre csorgatta az egymásba olvadt epret 
és vaníliát.

A pillanat harmóniájában, amire a város ügyet sem vetett, 
énekelni kezdtek Mihálik János évszázados klinkertéglái.



III. kép

LASSÍTOTT 
ÉRVERÉS

Interm ezzo i.



T j  JT  iként dobban a szív, úgy káprázik a szem. A 
/  1  / I  pillanat, amelyen parttalanul ívelt át a kon- 

/  I X  a gótéglák harangszóba ágyazott éneke, csu- 
JL . f JL . pán Rideg Alajos retinájába égette be moz
dulatlanságát, hogy ismétlődő álmai onnét évek múltán is 
részletgazdag pompájában hívják elő újra és újra. Rideg 
Alajos muzsikus volt, úgy tartotta magáról, hogy egy kicsit 
zeneszerző is, de élményei ennek ellenére mindig képekben 
rögzültek, panorámás látványokat komponált belőlük, nem 
pedig zeneműveket. Nem is a szimfóniák ideje járt abban 
az időben, ha zenei műszóval kellett volna Alajosnak leír
nia saját korát, a rapszódián kívül nem jutott egyéb találó 
kifejezés eszébe. Nem volt ritmusa a világnak, minden csak 
úgy jött, áramlott, robbant, vagy fölbukkant a semmiből, 
a világ jelenének elmondásához hiányzott az összhang, a 
kompozíció csak bicsaklott, meglódult, majd képtelen volt 
önmagát értelmezni, s behorpadt, akár egy bádoglavór, 
amit Rideg Alajos bádogosmester nagyapjához hozott át a 
Szibériát kétszer is megjárt Kotek szomszéd foltozásra, hogy 
az edényt bár a baromfi itatására alkalmassá tegye, mert a 
tyúk, a kacsa, a gyöngyös még hagyján, de a libák nem bír
nak magukkal, szétrágtak minden elébük kerülőt, így az 
itatóvályút is, amiből Irma meg Vilma, a két gyapjas birka 
is szomját oltotta a lábasjószág mellett. Kotek szomszéd, aki 
kétszer is hazagyalogolt Szibériából, pedig idehaza a házsártos 
feleségén, meg a majdnem a gyepszélen, Cigány Jocó putrija



mellett álló házacskáján, baromfiján kívül aligha volt miért 
ilyen kalandra vállalkoznia.

Sophie Maria Josephine Albina Chotek Gräfin von Chot- 
kowa und Wognin biztosan genetikai kapcsolatban állhatott 
az Idősebb Kovács Gyula utca 17-es számmal szembeni házban 
lakó Kotekékkel, akiknek a kertje szinte leszakadt a domb
ról. Ott lehetett volna nagyokat szánkázni, vagyis ródlizni, 
miként az utca páratlan számú házaiban lakók emlegették a 
nagy lesiklások után átázott cipőben, átizzadt ruhában haza
tért lurkók szórakozását. A ródli a múlt kapuja. Legalábbis 
Rideg Alajos előtt mintha dohos pince ajtaja csapódott 
volna föl a szó előbukkanását követően, Lakatos nagyapja, 
aki neve ellenére nem volt cigány, s innét már tudjuk, az 
anyai nagyapáról van szó, aki bádogosként szerette volna 
leélni életét, akarata ellenére belekóstolt a történelem keserű 
vizébe, krisztusi korában, harminchárom évesen tartalékos 
katonaként fogságba esett, munkatáborba hurcolták. Valami 
nagyon hasonló történt egy emberöltő múltán unokájával, 
Rideg Alajossal, akit úgyszintén tartalékosként szólított ma
gához a sereg, ugyancsak harminchárom esztendősen, egy 
évvel apja halálát követően, hogy szemléltesse előtte a halál 
reprezentatív módozatait.

Alajos a bogyófák alatt, a megmosolyogtató grimaszokat 
vágó lovat figyelve vagy negyven évet zuhant hanyatt az 
időben. Erverése lelassult, elalélt a déli verőn, gondolhatta 
volna bárki, ha figyeli. Emlékezett. Számára az emlékezés nem 
adatokat, időpontokat, neveket jelentett, emlékei hatalmas 
tablókon jelentek meg, s a jelenvaló látványokat az elvetélt 
zeneszerző újra komponálta, de már a filmrendező szemével.



A gyermeki memóriában lehorgonyzóit jelenetet újra és újra 
történetekbe ágyazva idézte meg.

Kotek szomszéd télen járt át a bádogos szomszédhoz. Este, 
amikor a műhelyben kialudt a faszén a forrasztópákák alatt a 
letkohlnis kályhában, a konyhában a Plamen tűzhelyben is 
már épphogy csak pislákolt a parázs, a hálószobában viszont 
lobogott-dobogott a fűrészporral megtömött dobkályha, amit 
majd Kotek szomszéd halála után egy 4-es számú Kraljica peci 
öntöttvas kályhára cserél a bádogos família maradéka. Nézték 
a tévét, de leginkább azon igyekeztek, hogy az antennakábelt 
sztaniolpapírral és csíptetővel manipulálva élvezhető képet 
varázsoljanak a képernyőre. Eme mesterkedés a bádogosmes
ter feleségének feladata volt, aki imádta a hírközlés minden 
újkori médiumát, az elemre működő rádiók tucatjait tartotta 
készenlétben komódokban, fiókokban, asztalokon. S amíg 
keze alatt surrant a Galeb csokoládéról lehántott alumíni
umhártya, Kotek szomszéd is alumínium dózniját csörgette, 
felnyitotta, majd lecsukta fedelét, de soha nem gyújtott rá, 
Rideg Alajos nem is látta dohányozni soha, noha fogyott a 
dobkályhán forralt bor, meg az udvarban álló fáról szüretelt 
eper adta pálinka. A dózni a kétszeres szibériai fogság emléke 
volt. Lakatos nagyapa is maga készítette dísztárgyakat hozott, 
vagy küldött haza a haláltáborból.

Kotek szomszéd bizonyára ismerte származását, de arról 
fogalma se volt, hogy Zsófiaként emlegetett névrokonát, aki 
mellesleg ugyanúgy március elsején született, mint Rideg 
Alajos, csak még 1868-ban, 1914. június 28-án Szarajevóban 
ágyékon lőtte a Mlada Bosna húsz éves aktivistája, aki állítása 
szerint csupán Ferenc Ferdinándra célzott, de pisztolyával



mégis a nagyasszony méhébe durrantott, és a szomszédnak 
arról se volt fogalma, hogy talán ezen Chotek család távoli 
leszármazottjaként sínylődött kétszer Szibériában, mintha 
bosszút szeretett volna állni a császári helyett diákgolyóval 
halálra kettyintett grófnő élete elveszítéséért.

Mondta volna történetét Kotek szomszéd a dobkályha 
mellől, idegesen babrálta az üres dohányszelencéjét, de nem 
volt kinek. Egyedüli hallgatója Lakatos nagyapa lehetett 
volna, de ő sokkal kíméletlenebb emlékeket raktározott el 
lassított érverésébe. Foldozta a bádog- és alumíniumlavóro
kat, januárban pisztolyával fejbe lőtte az ólban nevelt hízót, 
majd bemenekült a konyhába, amíg a böllér kiengedte a 
disznó vérét. Túl sok volt a halál diadalittas angyala által fel
tekercseit emlék.

Rideg Alajos rosszul volt a vér, a nyers hús láttán, apja is 
elájult egy vérvételen.

Hogyan maradhatott életben egy ilyen nyápic família? 
Rideg Alajos a bogyófák árnyékában a szomszédos asztalra 
tekintett, a kékvászonterítőn álló kelyhek elveszítették ham- 
vasságukat, a fagylalt ocsmány masszává olvadt. Pedig még 
kettőt se dobbant a szívem, gondolta Alajos, fizetett, búcsút 
vett a társaságtól és elindult a temető felé.





IV. kép

A FÖLD LESZ ; 
M AJD ABÍRÁD

#



TT okaképpen rövid ideig tartott az út, de a rövidség 
1 /  aligha mércéje bárminek. Jól tudta ezt Rideg Alajos,
I /  aki a kényelmes króm nikkel vázú székből tápászko-

dott az egyre kellemetlenebből meleggé váló tera
szon, közben galacsinná gyúrta a keze ügyébe került párizsi 
kék szalvétát, ami árnyalatában harmonizált a szék kárpitjának 
és az asztal térítőjének színével, Alajos gálickéknek mondta 
volna, mert zenészként a színárnyalatok közt mégsem volt 
igazán jártas, másfelől meg a gyerekkorában az udvari gangon 
meg a spájzban a dunsztosüvegekbe lógatott spárga végén 
függő gombra éppen ilyen hidegen alattomos színű kristályok 
rakódtak le éjszakánként a telített kékköves oldatból. De nem 
is ilyenek voltak az újonnan képződött kristályok, villant át 
Rideg Alajos agyán, amint a szalvétát a szemétgyűjtőbe hají
totta, nem, az ing- és kabátgombra rakodó alakzatok valami 
tejes kéket alkottak az oldatból, olyat, vagy ahhoz hasonlót, 
mint ami a bordói lével permetezett szőlő levelén mutatkozik 
száraz júniusi délutánokon, nem tudhatod, a peronoszpóra 
ellenszerének nyomát látod, vagy lefosta a levelet egy gerlice, 
de abban biztos vagy, hogy ezt a levelet nem téped le a másnapi 
töltikéhez, a rajta díszelgő pecsét őszig meghosszabbította a 
levél életét, árnyékában duzzadhatnak majd a szemek, fonák
ján berendezheti műhelyét a szövőpók, amit a kisállat-keres
kedések eladói szerint sárkánybőr kesztyűvel kell megfogni, 
nehogy megmarjon, de késő októberre már vagy továbbálltak, 
vagy elbujdostak ezek az apró, mérgesnek vélt teremtmények,



mert Alajos szüretkor csak az általuk hátrahagyott csoma
golóanyagot, gubószövedéket tapintotta a hatalmas levelek 
fonákján és kocsányán. Az oldatlan kalkopirit ásványnak, 
vagy hogy is nevezték akkoriban a rézvitriolt, a hasítottnak 
és csiszoltnak tűnő kristályoknak volt ilyen vad, szúrós kék 
színűk, amit negyed- és félkilós stanicliban vásárolt a Kis Er
nő és Ady Endre utca sarkán álló vasboltban, a gyermekkor 
kincseinek mesés tárházában, ahol kész masszaként lehetett 
gittet venni, de Alajos családja mindig spórolt, így soha nem a 
lélegző celofánba csomagolt barna masszát vásárolták, ha a 
gyereknek gyurmából kellett iskolai feladatul figurát készítenie 
belőle, hanem a gitt alapanyagait, krétaport és lenolajkencét, 
amit Tóth úr boltjában és a családban firnisznek neveztek, de 
firnájsznak ejtettek.

Rideg Alajost megbabonázta az eszébe villant szó, a firnájsz, 
s mintha egész gyermekkorát cunamiként sodorta volna ki 
tudatából, hiába erőlködött a Vadászkürt Szálló és a Magyar 
Polgári Kaszinó közé ékelődött Apatini úton baktatva újra 
emlékeit elősorolni és azonosítani, honnét is ered a gitt körött 
kavargó gondolatgubanc vezérszála, máris a keresztúthoz ju
tott. A forgalmi irányítólámpáktól hemzsegő útkereszteződést 
rajta kívül senki nem hívta keresztútnak, de Alajos számára ez 
a szó volt a legkifejezőbb: jobbra a Szent Rókus temető felé 
indulhatott a járókelő, balra a hajdani pravoszláv kistemetőre 
vezetett az út. Világos útvonal, látszólag egyszerű döntés: 
jobbra vagy balra. Alajos jobbra fordult, noha tudta, Czo- 
borszentmihályban nem ennyire egyszerű a sírkertek közötti 
tájékozódás. Van itt pravoszláv nagy- és kistemető, ugyanígy 
katolikus nagy- és kis temető, ami, ugye, már eleve négy, aztán



van zsidó- és nazarénus temető, az már hat, meg volt muszlim 
temető, de ennek mára nyoma sincs, tehát marad a hat, meg 
volt a világháborús elesetteknek egy ideiglenes temetője a 
Megyeháza előtt, ami ma már nincs meg, ami összesen nyolc, 
de mégis inkább hat, meg aztán van a Vöröshadseregnek is egy 
temetője, meg a partizánoknak is, ami akkor mégiscsak nyolc, 
de nincs temetője annak a magyar gimnáziumi osztálynak, 
amelynek diákjait az isterbáci-bezdáni napok idején likvidál
ta valahol a város határában a felszabadító néphatalom, és 
ugyancsak nincs temetője a Kronits-palota 1944/45-ös már
tírjainak, akiket a mai buszpályaudvar betonplatója, a lóver
senytér, valamint a hajdani disznólegelő gyepe alá földeltek. 
Hat temető. Vagy nyolc. Esetleg tíz. Egyetlen város ete
ti, táplálja a holtak és angyalok birodalmát, a hiábavalóság 
felfoghatatlan terjedelmű emlékművét. így elmélkedett Rideg 
Alajos, gondolatai nyomán eszébe nem jutott se a zene, se 
a komponálás.

Napról napra kávézom a belvárosban, s eszembe nem jut, 
hogy tízszer annyian nyugszanak a város alatti sírjukban, mint 
ahányan ma azt hiszik magukról, ők képezik Czoborszent- 
mihályt, jegyezte agyának zenétől és festészettől elhatárolt 
redőibe Alajos, akit barátai(?), ismerősei Alojznak hívtak, és 
Alojz most értette meg, miért tekint folytonosan ekkora meg- 
nemértéssel az őt elfogadó városlakókra. Azért, mert a város 
polgáraiként abban reménykedtek, hogy a cívis közösség lesz 
életük mértékadó értékelője. Közben bár tíz temető fölött 
járják pilletáncukat.

Ekkor csapott le a vihar. Minden előjel nélkül, mintha a 
bogyófához pányvázott ló kötőféke nem csak a Szentháromság



plébániatemplom harangjait zendítette volna meg, hanem 
a mennyei zuhanyrózsa zsinórját is hozzá csomózta volna 
az ügyeletes esőfelelős: egyik pillanatról a másikra leszakadt 
az ég. Rideg Alajos kénytelen volt megszakítani a világ és a 
túlvilág dolgai feletti elmélkedését, és beugrott a legközelebbi 
kapualjba, bízván, hogy a viharral érkező felhőszakadás olyan 
gyorsan távozik, amilyen hirtelen érkezett. Cipőjét addigra 
csúful elrondította az eső, mintha a Bosnyák Ernőről elneve
zett moziterem hátsó sorából elkószált vadászgörény vizelte 
volna le lábbelijét.





kép

A GYÁSZOLÓ 
KIS FEKETE 

MENYASSZONY



MT iközben Rideg Alajos az Apatini út páratlan
/  1  / i  oldalán egy tágas kapualjban cipőjének sorsa

8 I  /  fölött bánkódott, jelenés futott végig a pil-
JÍL  ? JL  lanatok alatt elnéptelenedett utcán. Nem is
futott, hanem csupán erőteljes léptekkel haladt. Forzanto! 
Furioso! -  villantak át a zenei műszavak a látványtól lebénult 
muzsikus (és egy kicsit zeneszerző) komor gondolatai közt. 
A látomás valóban dühödten, határozottan és erőteljesen ha
ladt az utcán. Bizonyára az uszodából vagy a városi strandról 
tartott hazafelé, útiránya erre utalt. Viszont a fehér, alig a 
tompordomborulat alá érő, ujjatlan ruhát viselő lánynál nem 
volt strandtáska sem napozógyékény, sőt egyedül volt, ami 
szépségét és fiatalságát tekintve eleve képtelenségnek mutatta, 
hogy vihar előtti fürdőzésből indulhatott volna haza.

Nem nézett be a kapualjba, sem jobbra, sem balra nem 
vetette tekintetedét, csak lépdelt határozottan, a felhőszaka
dásban párolgó aszfalton, mezítláb, papucsait bal kezében 
lóbálta. Dacosnak tűnt, és határozottnak. Combja, vádlija 
meleg aranykakaó, hátközépét verdeső, ázott hajzuhataga 
antracit, és a minden egyéb lényegeset elfedő nyári ruha, 
szemtelenül megkurtított görög khitón pedig a szürkületi 
sötétségben világítóan fehér. Ahogy nedves, peremén az 
aranybarna tónustól elkülönülő, az elefántcsont és a baba
rózsaszín között -  ázott májusi orgona -  elképzelhető talpa 
a járdához csapódott, Rideg Alajos úgy érzékelte, a lány a 
talaj fölött jár, mikroszkopikus vízpermet szőnyegén lebeg,



a természet illékonyságot adományozva igyekszik kárpótolni 
bánatáért, szenvedélyéért és dühéért. Látomás volt, bárki 
elgáncsolhatta volna jártában, annyira nem vett tudomást a 
külvilágról. Ragyogóan gyönyörű, csodálatosan magabiztos, 
da Vinci arányképlete alapján teremtett nő ment végig a szór
ványtelepülés zivatar verte utcáján, a bogyófák övezte allén. 
Egy angyal. És csak Rideg Alajos láthatta.

A születésétől fogva cinikus zenész (egy kicsit zeneszerző), 
festői és filmrendezői ambíciókkal megvert Alojz más esetben 
annyit mondott volna a jelenésről, hogy pirított ribanc, vagy 
ha választékosabban szerette volna kifejezni magát, plázacica. 
A senki által nem várt és senki számára örömet nem hozó 
ítéletidő... -  vagyis dehogynem: ha nincs vihar, Alajos nem 
találkozik a mennyei harmónia eme földi megtestesülésével, 
és nem ismeri fel egyetlen pillanatban az univerzum sok
szoros összetettségét, amely minden lehetőséget magában 
rejt, és ezek közül csak az valósul meg, aminek legnagyobb a 
valószínűsége. Itt már olvasó és író előtt is elveszett a fonál, 
kezdjük újra! A viharból kilépő és a borzongatóan metálkék 
és ózonszagú jövőbe tartó porcukorangyal eltökéltsége, ruga
nyos esztétikuma és nőiességének szikrázó, párázó kisülései 
az elvetélt festőben filmjelenetet idéztek. Nem idéztek, mert 
ilyen filmet nem látott, hanem most találta ki. Nem Alojz, 
hanem Alojz számára a világegyetem. A strandról (vagy 
honnan) hazafelé (vagy hova) tartó tünemény voltaképpen 
egy gyászoló kis fekete menyasszony, az esküvőn tudta meg, 
hogy leendő férje, igaz szerelme percekkel ezelőtt közlekedési 
balesetben meghalt. A hírhozó rendőrök a násznagyot kérték 
a recepcióhoz, de az általános döbbenet szökőárként zúdult



keresztül a termen. A gyászoló kis fekete menyasszony letépte 
fátylát, majd az esküvői torta szelésére készített hatalmas 
késsel körbenyírta uszályos szoknyáját, és amint felmorajlőtt 
az első mennydörgés (nem korábban dördült már?), kezébe 
ragadta a menyasszonyi csokrát és elindult. Ki a viharba. Egy 
helyszínre. Egy színhelyre, ami megfordította életének bárso
nyosan elpólyázott menetét. Nem a csokrát cipelte az esőben, 
hanem a papucsait, nem az élete töltötte ki a testét, hanem 
érzelmek: düh, bánat, szerelem, szeretet. Szellemlény volt.

Ezen a nyári délutánon a gyászoló kis fekete menyasszony 
volt a város legemberibb látomása. Jött aztán egy másik is, 
de az már csak Rideg Alajos képzelete révén kerülhet az ol
vasó elé.







A BŐSÉG 
KÁBULATA

Interm ezzo II.



W T z még az elmúlt nyáron történt, amikor Rideg 
M J  Alajosnak fogalma se volt arról, hogy mindössze 

huszonnégy órát villoghat egy talán soha meg nem 
JL -J  jelenő regény képzeletbeli lapjain, ahol kétdimen
ziós alakja minduntalan lefelé csúszik az elbeszélés csirizével 
éppen csak odapancsolt lapokról, hogy a nyomdában dolgo
zók közül hol egyik, hol másik kék munkaköpenyes rohan 
hozzá, és taknyolja vissza a nyomólemezre, mert még nagy 
idők tanúi ők mindannyian, és élénken emlékeznek, mi tör
ténik, ha szakad a kötözőspárga, és a szedőtálcáról viliózó 
pengékként hullnak a padlóra az ólomsorok, s a mindig ki
számítható gravitáció pedig szertelen alakzatokba rántja a 
cím és az alcím acélból metszett grafémáit.

Hősünknek ezúttal nem porba hullás lett a sorsa, csupán 
megbújt a kefelenyomat alatt, mint máz mögött az erezet, és 
boldogan élvezte a nyarat egy általa rendszeresen látogatott 
fürdőhelyen, amit úgy választott ki, hogy lehetőségeihez 
mérten a lehető legtávolabb legyen az egyébként imádott 
lakóhelyétől, nehogy összefusson hajdani történelemtanárával 
vagy kollégáival a tanszékről, ahol ő zenét kívánt plántálni a 
leendő tanítók kobakjába, és némely estén azért nyitotta ki 
a hűtő ajtaját, hogy beleordíthassa: az isten rakja belétek a 
zsíros faszát! Ilyenkor már a pedagógia töretlen szelleme 
nem ölelte kellő módon kebelére, és az a két balfácán okta
tó professzor, akik éppen a tanszéken találtak egymásra, és 
immár (jelentősen) közelebb az emlékezés és a gyász, mint



a boldogság kertjéhez, a városi medencében, ahonnét akár a 
gyászoló kis menyasszony is iszkolhatott volna, kéz a kézben 
ugráltak a hullámverés ritmusára, bágyadt tekintettel -  ez 
a csúcs!, lihegték - ,  miközben strandoló hallgatóik úgy vi
hogtak rajtuk, hogy ilyen alkalmakor jelentősen visszaesett 
a városban a joint iránti kereslet.

Rideg Alajos nem kedvelte a helybéli nyári strandot, hínár, 
békalencse, idióta strandolok, árnyék nélküli forró homok, 
hurráoptimizmus (estig valaki csak megdug -  estig valakit 
csak megdugok!), és semmi több. Egyszer azért kellemeset 
kenuzott a csatornán, egyszer sokkal kalandosabbat a Dunán, 
szóval itt a csatornán -  mert miért ne vehetné anekdotikusra 
a figurát a szerző? -  kellemesebb volt a hajókázás, csakhogy 
a kenu tulajdonosa, Slampuccer azóta világutazó világfi, 
Alajos meg a vízben elveszítette a csuklójáról lecsatolódott, 
akkortájt magasra értékelt kronométerét (azóta számára is 
világos: a közép-kelet-európai rendszerváltást megelőző idő
ben a dollár-shopokban fellelhető kínai gagyi volt), viszont 
remek merülésekben vett részt Mitzotakissal, aki akkoriban 
talán öt éves volt, és a fia.

A városi medence a már említettek folytán nem tartozott 
hősünk kedvenc helyei közé (ez az epikus szál sehogyan se 
kíván elszakadni?), annál inkább sem, mert a tanszéken dol
gozó kolléganői is oda jártak. Igyekeztek valami lezser helyet 
találni, olyat, hogy ha a hallgatók látják őket, takarásban 
legyenek, amennyiben pedig kollégákkal találkoztak, gyorsan 
elmondták, hogy ha az egyetemen nincs mód közeledni a 
hallgatókhoz, meg kell hát mutatni nekik, hogy tanárban és 
diákban ugyanazok a testnedvek keringnek. Volt is egy ilyen



demokratikus és szociális vonzatokat élesen pedző hölgy a 
strandolok közt. Remek, citromsága bikini, hónalj hanya
gul (2-3 napja) borotválva, két szülés után is (hol vannak a 
lányai?) mutatós test, a medencébe nem lép be, csak fekszik 
a kétezer fokra hevült betonra fektetett napozószőnyegen, 
és bűzlik. Nem úgy, mint a hal, tehát nem a fejétől, hanem 
úgy általában. Pórusból, mondjuk, de hónalj szagára rá le
hetne könyökölni. Rideg Alajos ismerte kolléganőjének eme 
tulajdonságát, gyakran kerültek egymás mellé a tanáriban, 
ahol muzsikus (talán egy kicsit zeneszerző) regényhősünk 
ütemesen koccintotta vaspálcájával az ütemadó triangulumát, 
miközben azon képzelgett, vesszeje hogyan koccintgatná sárga 
bikinis kolléganője deltoidját.

Itt, látatlanban elválunk a páratlan élményt kínáló lehető
ség további taglalásának, idegeket borzoló és hormonokat 
pezsgető ábrázolásának kínálkozó lehetőségétől -  büdös a 
nő, mégis kívánod? Pfuj, szenvelgő hősünk! Vagy ez a másság 
perverzitása? - ,  és beleevezünk a távoli fürdőhely langymeleg, 
pisisós medencéjébe. Rideg Alajos a fürdőhelyen feladta min
den berögződött szokását. Még a vedelést is. Este megivott 
ugyan néhány pohár bort, de napközben semmi tömény, ci
garetta, szivar egy szál se, könyvet, újságot, sem vett kezébe, 
zenét nem hallgatott, híradást se rádióban, se tévében. Én 
leszek augusztus két hetének Robinzonja, gondolta. Ült a 
medence sarkában és pislogott a vörösiszapot idéző árnya
latú, forró és koszos vízben. Nem igazán érdekelte bármi is. 
Semmi sem. Voltaképpen. Nem rühellte, ha a nyelvét nem 
beszélő kölykök randalíroztak körötte, fröcsköltek, vízipus
káztak és -pisztolyoztak, arra se vetett ügyet, ha a libidótól



felkorbácsolt, alig ivarérett gyerekek falták egymás arcát, és 
gátlástalanul ismerkedtek egymás genitáliáival a förtelmesen 
koszos víz alatt.

A fény ekkor már csonkán zuhant a medencébe, a dom
ború, akár a kelt mákoskalács-rúd vöröslő héja, acélvázas 
üvegboltozat, ami napközben alig nyelt el bármit is a bőséggel 
omló fényből, délután csalóka játékot játszott a fürdőzőkkel, 
sötét és világos területre osztotta a medencét, ami végtére 
senkit se érdekelt volna különösebben, ha nem úszik be egy 
pár Rideg Alajos (képzőművészetileg felajzott) látókörébe. 
Középkorú pár, elhatározták, megmutatják magukat. A színt 
szoláriumban szerezték, ez egyértelmű, itt már csak irigység
generátorként hevertek ki a partra. Csupán a transzparens 
hiányzott: a seggem lyuka is bronzbarna. Ezt a medence vi
zében nehéz megmutatni, a márkás kocsit se fitogtathatták 
gatyára vetkezve, a monokini pedig egyenesen túlzás lett 
volna a közízlés tekintetében, viszont külsőségből viseltek 
elegendőt. A Rideg Alajostól -  aki maga sem fiatal -  bár két 
évtizeddel korosabb páros teljes, bizonyára minapi, Ankará
ban végződő utazásán szerzett kincstárát tette közszemlére. 
Nyakukban három aranylánc, karjukon három, meg még 
három karperec, tíz ujjon nyolc gyűrű, egyik akkora, mint 
egy gyufásdoboz. Siklottak a vízen, összekapaszkodva, akár 
a szerelmes delfinek. Tele karáttal lebegtek, úsztak, egymás 
nyakába kapaszkodtak, maguk körött senkit se láttak. Ben
nük már kifejlődött a figyelemkeltés hatását érzékelő hajlam: 
anyám, nem vagyunk celebek, de ha megjelenünk, mindenki 
bevizel a medencébe(n)!



Ennyi szemetet egyetlen páron még nem láttam, gondolta 
Alajos. Az arany helyett még a húst se kellene tapogatni ebben 
az alkonyuló csendben, hanem névtelen hősként észrevétlenül 
belefulladni a húgyszagú gyógyvízbe. A fortyogó őselembe, 
amiből régről bugyogó történetek jutnak fülembe. A víz, 
mint a múlt angyalainak időkaptára. Kíváncsi vagy, kedves 
olvasó? Az élményt magamban hordozom, s ha íródeákom 
is jó szándékkal lesz irántam, te is megismerheted általuk a 
gyógyfürdők baljós hübriszét.

Egy másik fejezetben. Vagy egy másik könyvben.







VII. kép

A SEMMI 
LAJTORJÁJÁN



M hogy lecsapott, a zápor és a vihar ugyanolyan hirtelen 
/  |  állt is tovább. Csuromvízben hagyott maga mögött 

/  I  mindent, párállott az aszfalt, mint koratavasszal és 
. JL  - JL  későősszel a szántók, a gyászoló kis fekete menyasz- 
szony tovatűnt nyomait alázatos páragejzírek őrizték még per
cekig. A talaj és az ég közt, igencsak alacsonyan megrekedve 
emlékeztettek a tünemény illékony voltára, a jelenés elsuhant, 
talán nem is nő volt, hanem csupán egy néma villám igéző 
visszfénye, neonvillanás a nappal támadt sötétségben. Zöld 
hályog okozta párás-íriszes csalódás a beszűkült látótérben.

A gépkocsik még tompított fénnyel közlekedtek, vezetőik 
kikapcsolták az ablaktörlőket. Szinte senki nem hagyta el a 
várost, a befelé tartó forgalom volt jelentősebb, sorjáztak a 
kocsik a Vadászkürt szálló irányába, hogy ott jobbra vagy balra 
fordulva egyazon körút két szárnya valamelyike felé eljussanak 
céljukhoz. Rideg Alajosnak is illet volna továbbállnia. Meg 
is fordult a fejében, hogy az utcán újra megjelenő járókelők, 
azok, akik hozzá hasonlóan valamelyik kapualjban, terebélyes 
bogyó fa lombja alatt, vagy egy boltba behúzódva várták ki a 
förgeteg elvonulását, félreértik topogását, még majd azt kép
zelik, valami illetlenségre készül, vagy éppen annyira részeg, 
hogy nem viszi tovább a lába. Menni kellene, gondolta, de 
teste nem engedelmeskedett, valami odadelejezte az esőáztat
ta aszfalthoz, ami antracit-feketén ragyogott a semmisségét 
levetkező fényben.



A fiáker elé fogott ló szeme ónixragyogással tükrözte vissza 
a világnak a szemellenző mentén befogott szeletét. Az Őri
emnek keresztelt kocsmából a vihar múltán előbátorkodó 
kocsis pokrócot dobott a ló hátára. Nem azért, mintha me
legíteni kellett volna a jószág derekát, hanem csupán hogy 
fölitassa róla a vizet, mert álltában így is meghűlhet. A ló ezt 
természetesen nem láthatta. Miként arról se volt tudomása, 
hogy a túlmozgásos és ennél fogva ügyetlen felszolgálók 
hogyan kapkodták össze az asztalterítőket, ülőpárnákat a 
színházklub épületének fedele alá menekülő vendégek után, 
miként bukfenceztek hatalmas pincértálcáikon a hamutálak 
és cukortartók, s hogyan áztak színes péppé pillanatok alatt 
az asztalok mellé ejtett papírszalvéták. Bársonyos orrlika 
tágra nyílt, szinte zihálva szívta magába az ózon fémes ízével 
fűszerezett levegőt, a felhőszakadás minden port elvert, a zöld 
illata töltötte be a Jókai tér kis parkjának környékét. Csak 
állt, horpasza szaporán emelkedett majd süllyedt, nem tudni, 
a villámlás és az égzengés riasztotta-e meg, vagy csupán a 
harapni való levegőt habzsolja. S nézett csak, szemhéja nem 
is rebbent, mintha vak lenne, akár a bányalovak, csakhogy 
azok egykedvűségével szemben a fiáker elé fogott, bogyófá
hoz kötött ló szeme mosolygott. Nem volt vak, csak éppen 
nem érdekelte a külvilág, ragyogó fekete szemében ugyan a 
celtiszek lombjait átszaggató fénypászmák visszatükröződését 
sugározta Mihálik János kongótégláinak iszamós felületéről, 
de szemének huncut mosolya nem a Múzeum előtti parknak, 
nem a Dalmát pincéhez vezető útnak szólt.

Rideg Alajos retinájára hirtelen látomás vetült: mesebeli 
szépségű mén kaptatott a semmi irányából a horizont felé,



sörénye ezüst, orrlikából arany csillagok szikráznak, tom
pora izzadtságtól csatakos, halad csak előre elszántan, nem 
szárnyal, mint a táltosok és mesebeli társai, lépeget az űrből 
ácsolt emelkedőn, akárcsak ha a Thanatoszt fogságba ejtő és 
hordóba záró, és ezért büntetésből irgalmatlan követ Tartarosz 
hegyének csúcsára mindhiába görgető Sziszüphosz állhata
tossága valamiféle szárnyavesztett Pegazusban testesült volna 
meg. Vagy mintha konflis elé lenne fogva, a közeli abrak 
reményében egykedvűen megteszi az utolsó kört a kettős 
fasorral szegélyezett körúton, patkói tompán koppannak az 
út megolvadt, a felhőszakadástól éppen csak összerántott 
burkolatán, gyomra forog a benzingőztől, a kocsik túráztatott 
motorjának hangját, tülkölésüket, az utastérből üvöltő, felaj- 
zott orientális muzsikát nem is érzékeli, most már bányaló, 
nem szilaj csikó, teherhordó öszvér az Andok meredekén, a 
mélység nem csábítja, a csúcs nem kábítja. Istállóra, abrakra 
vágyik. Nem kell hajcsár, nem kell teher. Soha többé zabla, 
csótár, kantár! De nem kell most, a célegyenesben belehúz
ni, nem kell hebehurgyán elárulni forradalmi terveket, csak 
lépdelni, patát pata elé tenni, és remélni, kelekótya társaink 
eljátsszák a soros színjátékot az ügetőn, ők gyorsan végeznek 
a rajt és a cél között. A semmi lajtorjáján lépegetés még an
gyalszárnyakkal is veszélyes mutatvány. Nézőként is sokan 
csak az eső nyomán a falról lemálló plakátokra emlékeznek, 
mintha magát a produkciót nem is látták volna.

Talán nem is látták, nem is látják soha, gondolta Rideg 
Alajos, s mélyen belerévedt a kapualjban képződött semmis 
kis pocsolyába.
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/
já  tvágott az Apatini út melletti aprócska ligeten, s 

/ 1 yégre ráfordult a Bezdáni útra, már csak alig száz 
méterre járt a Szent Rókus temető bejáratától, csu- 

-JL J L  pán az ideggondozó és egy virágüzlet mellett kellett 
elhaladnia, hogy a sírkert kovácsoltvas kapuján beléphessen az 
holtak bizonyossággal teli városába, ahol az élők megnyugvást 
találhatnak kételyeikre, elűzhetik kétségbeesésük démonját, 
s erre Rideg Alajosnak igencsak szüksége volt a gyászoló kis 
fekete menyasszonnyal történt találkozása után.

Türelmesen kivárta, amíg a villanyrendőr zöldre vált, majd 
tempósan átlábalt az úttestet borító tócsák közt, s maga is 
meglepődött, hogy az idegkórház kovácsoltvasból készült ke
rítésével találta szembe magát. Bolondkórház -  ötlött eszébe a 
kifejezés, amivel a helybeliek illették az intézményt. A benn- 
lévőket óvni kellene a szabadon futkározóktól, olyanoktól, 
mint én is vagyok, aki -  közelebb a sírhoz, mint a bölcsőhöz 
- , még nem rendezte le magában önnön identitását, sőt, 
nyugdíjas korához közelítve azt sem tudja, mivel is foglal
kozott az elmúlt évtizedekben. Zenét oktatott, komponált, 
festett, vagy írt, filmet rendezett, esetleg csupán egy végtelen, 
ám a nézőtéren ülők mindegyike számára személyre szabott 
módon záruló film szemlélője-e. Fotográfus-e, vagy vízipó- 
lózó? Amatőrszínpadon hangoskodó ripők, az Ej Lovainak 
ernyedt kezű csutakoló ja?

A Jókai téren bogyó fához pányvázott ló pokróccal letakart 
hátán apró rángások futottak át gyors egymásutánban, mint



amikor legyet hesseget magáról, és farkának csapásával nem 
sikerül elűznie az unalmas rovart. A ló bőrét olyan izmok 
mozgatják, amilyenek az ember szervezetéből régtől hiá
nyoznak. Állt a ló, mintha a pányváját tartó bogyófa része, 
csontból, izomból, vérből, bőrből képződött fagyöngy lenne 
egy évszázados tölgyön, s a remegések közepette teste megfe
szült, akár egy ezer éve másolt ikonon megjelenített szent. És 
a szemek. Belezártak abba a hatalmas, gyönyörű testbe egy 
kardos, szomorú angyalt.

Különös, gondolta Rideg Alajos, aki egyre inkább biztos 
volt abban, hogy ő voltaképpen egy fénykép árnyas raszteré
ből lépett a való világba, és nem igazán tudja, a fekete-fehér 
fotó egyértelmű síkját elhagyva mi keresnivalója van az élők 
monokróm, szürke dimenzióiban. Különös, hogy a Bolondok 
Házát díszes, de se nem defenzív, se nem offenzív, hanem csu
pán dekoratív vaskerítés övezi, mintha nem lenne szükség a 
tébolyodottak belül tartására, vagy az úgyszintén tébolyodot- 
tak kívül tartására, miközben a Holtak Városát olyan kerítés 
-  bizonyára ugyanazon lakatosmester munkája -  övezi, amit 
meggondolatlanság lenne átmászás szándékával ostromolni. 
Kit akarhatott vajon az egykori építtető biztonságban tartani 
általa, és kivel szemben?

A kerítés mögött napközben sok ápolt ácsorog. Forgalmas 
mindkét utca, az Apatini úton éppen egy buszmegálló is az 
intézmény előtt található, s a kórházi egyenköpenybe öltözött 
betegek szemrebbenés nélkül kunyerálnak cigarettát a járóke
lőktől, a zavart mozgású és zavart beszédű hölgygondozottak 
bájaikat kínálva kérnek pénzt, csokoládét, cigarettát, bármit. 
Szeretetet. Törődést. Most viszont, a párálló napsütésben kör



ben álltak tízen-tizenöten, felsőruházatuk a kórház siralmas 
állapotát tükrözte, már rég el kellett volna égetni ezeket a kön
tösöket, vagy puccrongyként tovább adni a közeli laktanyába. 
Kört alkotva befelé fordultak, szomszédjuk háta mögött egy
más övébe akasztották hüvelykujjukat, és folyamatosan kán- 
táltak valamit. Aprókat dobbantottak is, és a pázsit undok, 
szörcsögő hangot hallatott, mintha meztelen csigákon gázolna 
egy eltévedt kirándulócsoport az éjjeli erdőben. A levegőben 
az ózon rezes ízével a kórház fertőtlenítőt vizelettel, vérrel, 
ürülékkel elegyítő szaga keveredett. Rideg Alajos nem is 
merészkedett volna közelebb, ha az ismerős dallam keltette 
kíváncsiság nem erősebb undoránál. A születésed pillanata 
után először az illatokat érzed, miként halálod előtt a szago
kat, jutott eszébe valaki más, ismeretlen idegen gondolata.

„Az úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön 
nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet 
megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ö nevéért. 
Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek 
a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok 
vigasztalnak engem. ”

Szólt a zsoltár, vagyis inkább sejteni lehetett a szöveget a 
dallam után, de pergett, mint az imamalom, s az önnön tes
tükből kialakított tánckör nem vett tudomást a külvilágról, 
nem hiányzott nikotin, alkohol, szex, szabadság. Csupán apró 
lépések a sártól elkoszolódott, szörcsögő pázsiton, immár 
nem az orvosok -  Úristen, ezek megölték ápolóikat?, futott 
át Rideg Alajos fején - ,  hanem az Úr gyámolítása alatt.



Temetőbe indultam, nem bolondok közé, motyogta Alajos, 
mielőtt tovább lépett volna. Mint juhok kerülnek a holtak 
hazájába, a halál lesz a pásztoruk, tette hozzá félhangosan, 
majd gyorsan körbepillantott, nem hallotta-e meg véletle
nül valamilyen arra tévedt járókelő. A Bolondok Házának 
homlokzatán csörömpölt, zörgött a léghuzatban az ördög fél 
századdal ezelőtt slendriánul odarögzített, és máig ottfelejtett 
vörös pentagramja.

J.
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SZOMATIKUS
PÁNIK



M temetőt hosszú, viszonylag alacsony örökzöldekkel,
/ I  talán tiszafákkal övezett, téglaburkolatú út metszette

/  I  ketté, hajdani tervezője az egyszerűség híve lehetett,
- JL JL az út végére odabiggyesztett egy kápolnát, szimboli
kusan is jelezvén, hogy eddig tart az emberiét útja, bármeny
nyire is különböznek egymástól a sorsok, a lét haladási iránya 
mégiscsak egyenes, és a ravatalozó jelzi, a halálban ér véget.

A halál diadalmas, gondolta Rideg Alajos, és megkapaszko
dott a bejárati kapu kovácsoltvas rozettájában. Pinarozetta, 
futott át elméjén a tudatalattija által kreált szó. Lába remegni 
kezdett, majd a remegés reszketéssé hatalmasodott, szíve ügyet
len szinkópákat vert, vasat markoló ujjai elkékültek. Előbb azt 
hitte, a bolondkórháznál tapasztalt élmény utóhatásáról lehet 
szó, de ekkor már egyszerre látta magát fölülről és a temető
kapu túlsó feléről, mintha egyszerre csak szembe jönne ön
magával, és a jelenetet valami égi kamera felülről is rögzítené.

Micsoda paradox helyzet, tépelődött a mozdulni képtelen, 
de a jelenetet fokozott intenzitással érzékelő Alajos, mintha 
egyszerre állnék az út két végén: pinarozettából ki, a teme
tő vasrozettáján be, ennyi az élet, valahogy így érezhették 
mindazok, akiknek nem volt szükségük koporsóra. Itt állok 
vén fejemmel, és azt képzelem magamról, hogy a rácsok 
túlfeléről a halotti maszk szemnyílása alól pislogok újszülött 
önmagámra, nyelvemet nem a műfogsor szájpadlása merevíti, 
hanem az alá csúsztatott obulus. Be kellene lépni, átlibbenni 
a küszöb fölött, hagyni, hogy az ódon kapu nagyot dörrenve



becsapódjon mögöttem, és végig kellene mennem a megsüp
pedt, helyükből kifordult, selymessé koptatott téglajárdán, 
a holtak útján...

A templomokat mindig úgy építik, hogy toronydíszük a 
verőfényben távolra tükrözze a fényt, mennyei fényszóróként 
hirdesse a megszentelt hely magasztos áhítatát. Az angyalok 
kivilágított leszállópályája. Ez a jelenség most a fény ala
csonyabb beesési szögében is különleges élményt keltett, 
előbb a kápolna csúcsán lángolt fel a kereszt, majd mintha 
valami mennyei intendáns sorban kapcsolta volna fel az ég
bolt reflektorait, erős fénypászmák világították meg sorjában, 
nyugatról keletre haladván a záportól még mindig nedves 
síremlékeket. Rideg Alajos előbb csupán szemével kísérte a 
látványt, vagy látomást, majd a nyakát is el kellett fordítania, 
mert nem akart kimaradni a jelenség megfigyeléséből. Ujjai 
kitartóan markolták a vaskaput.

Vas. Igen, a vasból kell erőt nyernem. A hüvelykujjon viselt 
atlantiszi gyűrű növeli az akaraterőt és az intuíciót, elősegíti 
a belső egyensúly kialakítását. A mutatóujjon a szellemi 
fejlődésnek van hasznára, a gyűrűs ujjon az alkotó energiák 
felszabadításában jeleskedik, a kisujjon viszont a memóriát 
javítja. Nekem most égetően szükségem lenne egy atlantiszi 
gyűrűre, mégpedig a középső ujjamon, morfondírozott Rideg 
Alajos, ott ugyanis áldásos hatása van a pánikbetegség és a 
hisztéria legyőzésében.

A jelenet kezdett átcsúszni a valótlanba, vagy éppen ekkor 
lebbentette föl a fátylát a realitás, ami mögött felvillant az 
egyetlen, örökké tartó jelen, az elmúlhatatlan pillanat. És a 
csend.



Szempillantás alatt akkora űr támadt a hangok helyén, 
mintha valami gigantikus olló egyetlen csattanással elvágta 
volna a világ minden hangját, nem szólt az időt reszelő tücsök, 
elnémult a legyek szárnya, nem sikoltott a motorfűrész, hang
talanul mállott a beton, s ahogy szitált, permetezett a csend, 
a sírkövek homályosodni kezdtek. Előbb a betűk mosódtak 
olvashatatlanná, majd a homokmarással fölvitt, aztán a por
celánra exponált fotók tűntek el, s a sírkövek monumentális 
bálványokká hatalmasodtak, nőttek, duzzadtak, nyomultak 
elő a talajból, mint valami ősi, regulát és szövetséget nem 
ismerő, idegen istenségek, vagy legalábbis valamilyen régen 
elfeledett istenség papjai, akiknek a csend teremtette űrben 
sem magukról, sem egymásról nincsen tudomásuk, de hama
rosan ásítozni kezdenek, meg nyújtózkodni, és ráébrednek 
saját mivoltukra. Az antracit monolitokról barna és zöld 
folyondár csüngött alá, sár és a halál bűze áradt belőlük. Egy
általán nem úgy hatottak, mint valami pogány paradicsom 
díszletei. A levegő kocsonyássá vált, Rideg Alajos mellkasa 
csuklásszerű lökésekkel kapkodott oxigén után, látása egyre 
homályosuk, ráadásul reszketése se hagyott alább. Aztán egy
szerre csak izzadni kezdett, előbb magas homloka gyöngyözött 
a hajhagymák határán, majd a tarkója nedvesedett át, végül 
verejtéke a füle mögött apró patakocskát képezve csordult 
alá gallérjára. Alajos dermedten figyelte testének reakcióit. 
Az immár nem először rátörő izzadási roham elképesztette, 
úgy érezte, ilyesmi csak az elvonási tünetek során jelenhet 
meg a szenvedélybetegeknél, s ő nem volt az. Csodálkozott 
azon is, hogy máskor, nagy melegben, ha esetleg renyhe teste 
számára megerőltető munkát végzett, a homlokáról csorgó



izzadtság kíméletlenül csípte a szemét, mintha tömény sóol
dat fröccsent volna belé, most meg valami undok szaga van 
a verítékének. A halál bűze?, dermedt meg a szíve: vagy csak 
a gyógyszerek miatt van?

Éktelen levegőkürt-szó hasította végig a némaság fekete 
drapériáját, biztosan valamelyik, a párás melegtől kába gyalo
gos óvatlanul majdnem egy kamion elé lépett, a hátrapillantó 
Rideg Alajos csak a sárga pótkocsis jármű suhanását látta, 
gomolygott mögötte a kerekektől felvert, porral kevert víz
pára, mintha csak az elfeledett bálványok szellemei kergetnék 
a gabonaszállítót.

... Rideg Alajos végre visszanyerte uralmát az ujjai fölött, 
sikerült elengednie a rozettát. Mégsem lépek be a kapun, még 
ép lábbal se mennék végig ezen a buktatókkal teli járdán, nem 
egy erre a helyre, erre az útra alkalmatlan, görényvizelettől 
átázott lábbeliben és remegő vádlival. Ha híre menne, holnap 
tanítványaim már Empedoklész Monoszandalosz nyomán 
Egysarus Alajosnak csúfolnának, gondolta.





MINT EGY 
CELEB



JÉ szfaltozták a Szent Rókus előtti járdát. Gőzölt, pá- 
/ 1  rállott a fekete massza a kőműves talicskában, és az 

úthenger sajtolófelülete alatt, mintha a földgyanta 
.JL  J iL  elillanni készülne a celtiszek gyökerétől felvert tég
lasorok fölül, mintha a bitumen ellenállt volna a feladatnak, 
hogy egy előző századból hagyott emléket, az élőknek a 
holtakhoz vezető útját koptató lábbelik nyomát mindörökre 
eltakarja. Különös volt a szurok szembefeszülése a végérvé
nyességgel, éppen itt, a temető bejáratánál, hiszen az ősidőtől 
tanúja az Olámban gyökerező halál visszavonhatatlanságának, 
aminek éppen a sírkert a gyászos mementója. Sokat tapasztalt 
még bitumen korában, csendes elmúlások, világjárványok, 
öldöklő küzdelmek áldozatainak fekete lelkét itta magába. 
Ezeknek a démonoknak a ködgomolygása villan fel olykor a 
Jókai tér ostorfájához pányvázott ló antracit angyalszemében, 
mint a kettéhasított szuroktömb fekete ragyogású tükrében. 
Amióta az aszfalt beköltözött a városba, legelőbb a sáros 
Párizsi utcába, hogy amikor a gavallérok hajnal tájt hazafelé 
indultak az utca víg házaiból, cipőjükön, kamáslijukon, de 
még a konflis kerekén se maradjon árulkodó nyoma holjár- 
tuknak, majd az Apatini út kongótégláit fedte el, és ezáltal 
földúlta a város zenei összhangzatát, attól fogva újabb tapasz
talatot szerzett. A halálmadár kuvikolása helyett fékcsikorgást, 
mentők szirénázását, kardcsörtetés helyett tűk és kanalak 
összekoccanását, halálsikolyok helyett néma exitusokat. Most 
mintha a földgyanta összes világtapasztalata valahová fölfelé, a



nemes semmibe, vagy éppenséggel a magasztos mindenségbe 
tartott volna, hogy üresen hagyja önnön helyét, és megszün
tesse a múlt időt.

Rideg Alajos az úthenger és az aszfalt érintkezésének vé
konyka csíkját figyelte. Egy régi fénykép jutott eszébe arról, 
ahogy a fölforrósított bitumen fényevesztetten simul az acélos 
ragyogású henger alá, mintha az ormótlan, de mégis kecses 
eleganciával forduló dob a fényességét préselné bele a masz- 
szába, mintha megőrzésre adná át a világosságot a fénytől 
irtózó, előle menekülő sötétségnek, valami ősbűn miatti bün
tetésül. Fekete angyalszárnyakat vasal a nem létező idő kere
ke, a vastestet öltött káprázat. Opalizáló illúzió, ami immár 
bronzvörös, egy bürgeri csizmán villan az oda nem illő szín, 
majd egy fehér harisnyás lábikra borul valami fáradt sárgába, 
újra a csizma úszik be a képbe, de most már türkizben virít, 
mögötte ásító feketeség, amiben valami mozog, kavarog, 
láthatóan él, szabadulna, de a sötétség erősen markolja. Mi
nél hevesebb a mozgás, annál keményebb a szorítás, csupán 
egy-egy láb jut el a fénynyalábig, ami meg szinte gúnyolódva 
festi idegen színekkel. Táncosok. Féktelen tempóval ropják 
egy ormótlan barlangbejárathoz hasonlatos színpadon. Alajos 
muzsikus, de most nem hallja a zenét, belekábult a mozgás és 
a fény parázna játékába, fénykorbácsok ostorozzák a táncoló 
párok lába szárát, a csizmák nagyokat dobbantanak, de nem 
száll még szemernyi por sem a reflektorfényben, valamiféle 
steril duhajkodás zajlik a színpadon, villognak a tűzre kapó, 
tigrisszemként sárgálló, szőlőlevélként zöldellő alsószoknyák, 
dübörög a fény és a sötétség csatája. Alajos érzi, beleájul a 
kaleidoszkóppá változott tér okozta gyönyörbe, és félrekapja



tekintetét. Egy díjátadás közönsége veszi körül. Balján üres a 
szék, rajta papírra nyomtatott feliraton az ő neve áll. Alajos 
határozottan emlékszik, hogy ahová leült, ott is a nevével 
jelölt cédula jelezte az ültetési rendet, és hogy a papírlapot 
gondosan elrakta zakója belső zsebébe. Ezen eltűnődött. A 
jobbján ülő férfi, a díj várományosa oldalba bökte, s odasúgta, 
úgy érzem magam, mint egy celeb.

Aszfaltozták a Szent Rókus előtti járdát. Az egymásba ga- 
balyodott múlt és jelen közt a bitumen sápadt fekete csíkja 
vágott rendet. Alajosnak két esélye mutatkozott. Vagy átmegy 
az utca túloldalára, vagy hátat fordít a vidáman gördülő úthen
gernek. Az utóbbit választotta, s visszabandukolt az Apatini 
útra, amely észrevétlenül e napjának főszereplőjévé vált.



X I. kép

IKERLÁNYOK 
A KERTBEN



C
supán a rossz, szinte semmit se látó bal szemébe 
bevillanó fehérség keltette fel irántuk a figyelmét, 
voltaképpen nem is látott semmit játékukból, in
kább csak érzékelte a mozgást, valami fehér elmoz
dulást, olyasmit, mint amikor ezüst csík metszi át a fakuló 

azúrt, és az angyalszárnyak hímpora aranyion kavarog a lég
huzatban. Akaratlanul is benézett a szélesre tárt szárazkapun, 
és szinte elállt a lélegzete: az udvar végén pazar pompában 
tündöklő neobarokk kastély zárta le a láthatárt. Szégyenlő
sen lapult az épület, mintha tudatában lenne, hogy semmi 
keresnivalója nincs a lepusztult városkában, ráadásul szinte 
rátapad a forgalmas főútra, amelynek hajdani kongótégláit a 
bitumenes mesterek már évtizedekkel ezelőtt leaszfaltozták. 
Szerénységében is hivalkodó épület volt. Bizonyára amiatt 
tűnt egyenesen patetikusnak, mert a kastélyt az utcától és a 
kíváncsi tekintetektől elzáró épület meg ahhoz képest, hogy a 
főút mellett állt, a szokásnál jóval lelakottabb képet nyújtott.

Alaposan szemügyre vette. Az óriási, kétszárnyú kapu még 
masszívnak és jó állagúnak tűnt. Hajdanában tárkocsik, ma
gasra púpozott szénás szekerek járhattak rajta keresztül, mert 
a kaputól jobbra eső főépületbe csak hátulról, az udvar felől 
vezetett feljáró. Ha a kapu mellett építik, akadályozta volna a 
forgalmat. A följáró garádicsa omladozott, az ajtó mázolatlan, 
a redőnyök bizonyára mozdíthatatlanok, és mindenütt hullott 
a vakolat. Belépett az udvarra, hátra fordult, és feltekintett 
az épület tetejére. A hódfarkú cserepek alatt megrogytak a



lécek, horogfák. A hatalmas, a mai szabványokhoz mérten 
irgalmatlanul magas lakóépület jobb oldalán folytatódott az 
épületsor, fénykorában bizonyára takaros cselédlakással, vagy 
talán túlméretezett nyári konyhával, mellette szocrealista tra
fóállomást idéző hűsfüstölővel, épített grillel, és végül, szinte 
már a kastélyhoz ragasztva egy bekerített óllal. Bizonyára nem 
birkát vagy disznót tartottak itt a valamikori lakók, sokkal 
inkább faj kutyák lakhelye lehetett.

A pusztulás kontrasztja az udvar bal oldalát elfoglaló mi
niatűr franciakért volt. Valaki nagyot álmodott, és meg is 
valósította elképzelését, ha nem is valódi franciakertet, de 
barokk sövénylabirintust nevelt a kertből, szobrot is állított 
belé, aminek mostanra csupán a talapzata áll, szökőkút helyett 
pedig kerekes kutat telepített kertjébe. Hol lehettek az arany
halak, jutott eszébe. A kastélyba is csak a sövényből metszett 
labirintuson keresztül lehetett eljutni. Ahogy nézelődött, 
rájött, a franciakért egyáltalán nem a pusztulás ellentétele
zése. Igaz, a bukszusokat mintha tegnap metszették volna, a 
virágágyásokban egyetlen szál gaz se éktelenkedett, a padok 
viszont csorbák, és az egész udvart temetőszag lengte be. Es 
egyetlen szál pázsit nem nőtt ebben a kertben, vizsgálta az 
ágyásokat, a rózsatövek környékét, a járdakövek közét, fűnek 
nyoma se. Csak a halál összetéveszthetetlen szaga...

Csilingelő sikkantás hasított a csendbe, az ikerlányok a 
kertben játszottak, s fölcsapó hangjuk fénylő szekerceként 
suhant el a füle mellett, majd becsapódott a kaptárba, arany 
mézet csordítva a mohára vágyakozó járdakövekre. Mint az 
alvadó vér, úgy csörgött a méz, de egyetlen rovar se repült be 
az udvarba ingyen lakomára.





X II. kép

AZ ÖRDÖG 
KÖNYVÉBŐL POTYOG

%



W '% ovarokkal, feje fölött elhúzó darazsakkal, hangos 
dongókkal, mélyen hallgató hangyákkal majd csak 
odahaza lesz alkalma találkozni.

JL  Ül a lugasban, az asztal mellett, nyakába lóg a szőlő. 
Messze még a szüret, de ha megmarad a most mutatkozó 
termés, jövő őszig is marad a belőle készített borból. Szívja a 
cigarettáját, az óvodásokra méretezett asztalon nincs is egyéb 
egy árva hamuzónái, amin már kivehetetlenné kopott korábbi 
munkahelyének logoja, csikkurnája mintha osztozna az őt 
kitermelő, közben hamvába holt munkahely sorsával. A fakult 
kockás viaszosvászon terítő nem a legtisztább, mert eszébe 
nem jut soha letörölni, mielőtt melléül dohányzókészletével 
(pofa + bagó + öngyújtó), utána meg már lusta hozzá, minek 
erre a kis időre. Ez a trehányság elmond egyet s mást azoknak 
róla, akik olvasnak a gesztusokból, magatartásból és viselke
désből, de ezzel is úgy van, minek erre a kis időre, aminek 
hátramaradó részét ímhol káros szenvedélyével is rövidíti.

Kellemesen hűvös van, szemerkél az eső is, de feje fölött 
felfogják a cseppeket a tányérnyi levelek -  tavasszal remek 
töltikéket készített belőlük, de hol van már a kikeleti zsen- 
geség! - ,  három macskája közül egyik a nyugágyon kelleti 
magát, a másik kettő, a lányok, a bokrok alatt hűsölnek. Az 
abroszon rengeteg parányi élőlény nyüzsög. Biztosan sokkal 
több, mint amennyit rossz szemével lát, de ezek, a láthatók se 
valami megtermettek. Őszintén szólva, még a táplálékláncban 
se igen tudja elhelyezni őket, fogalma sincs, mik lehetnek.



Megboldogult biológiatanára, Böhm Jenő, aki a gimnazista 
legenda szerint úgy szólt bele a telefonba, hogy „ovde je 
Bem” , nem örülne ennek a tudatlanságának, de még azt se 
szívesen mondaná rájuk, hogy rovarok, mert ez a szó számára 
valami veszélyeset, támadót, vagy legalábbis kellemetlent 
jelent, ezek a futkározó teremtmények viszont jó, ha negyed 
hangyát kitesznek, de inkább hangyafasznyiak. Legalábbis 
errefelé így mondanák.

El nem tudja képzelni, mi a céljuk, mi a feladatuk. Lát
szólag teljesen céltalanul vágtáznak a viaszosvásznon. Nem 
tudja, hány lábuk lehet, de szaporán szedik őket. Egy ciga
retta elszívása alatt talán fél maratoni távot is megtesznek 
mindössze egy négyzetméteren belül. Vélhetően a szőlőről 
potyoghatnak az asztalra, mert kedves kerti dohányzása után 
mindig úgy érzi, millióan matatnak kopaszodó fején, szőrét 
vesztett lábszárán, így cigi után nyomás a zuhany alá. Persze 
az egy cigi, egy zuhany rossz kalkuláció, ezért zsinórban több 
szálat is elszív a rovartalanító zuhanyozás előtt.

Az apró bogarak, vagy mi a csudák meg rendületlenül fut
kosnak. Nem idegesen, nem kapkodva, hanem feladatsze
rűen, vagy késztetésből, de becsületre méltó kitartással. A 
hajnali tévéadásban látott indiánokra gondol (nem jegyezte 
meg törzsük nevét, de nem is igazán kötötte le a műsor), 
akik megmaradtak 240 000 négyzetkilométeres (ezt az adatot 
se lehet igazán hitelesnek venni) rezervátumukban, az ősi 
földön, noha a Colorado (vajon?) folyó menetrend szerinti 
áradásaival rendre elviszi összes ingóságukat. Róluk jutottak 
eszébe ősei, akik nem lacafacáztak: ősi föld ide, ősi föld oda, 
amint lehetőségük nyílott, fogták magukat és otthagyták,



mert termést is, házat is elmosott olykor az ár. Nem kaptak 
ukázt, nem ültették őket vonatra, hogy menni kell, és kész, 
hanem bepakolták szegényes holmijukat a kubikus talicskába, 
és elgyalogoltak a löszhátra, ahol folyó a környéken se mu
tatkozott. így választottak.

Most nem érti ezeket az apró bogarakat(?), mi járhat az 
agyukban(?), végre csak bele kellene nézni a biológiakönyv
be! -  mit kereshetnek a koszos viaszos vászon abroszon. Az 
ősi földet? Az új hazát? Választás kérdése-e ez egyáltalán szá
mukra?

Következetes céltalanságukból ítélve úgy tűnt, számukra 
egyetlen dolog létezik csupán, az élet. A halál ismeretlen lehe
tett számukra, nem nyomasztotta őket az elmúlás tudata.

Az élet -  gondolta -  szitált lószar, az ördög könyvéből 
potyog ki, hullik alá a venyigéről, én meg azt hiszem, an- 
gyalpor.







XIV. kép

FESZÜLT
UNALOM



T | intha jégrianás hangja ívelte volna át az ut-
/ 1  / I  cát, de csak dinnyét lékelt az árus, repedt a 

/  1 /  í  héj, buggyant a lé, döngtek a darazsak,
JL  r jL ,  felhőkben lebegtek a muslincák. A gyümölcs- 
piac orkesztrált szimfóniája. Rideg Alajos úgy vélte, egyedül 
ő hallja a fenséges muzsikát, hiszen a zajok összhangzata 
nem létezhet, az összhangzat csupán az ő muzsikus (és kissé 
zeneszerző) fejében megképződött illúzió. Éterivé lúgozott 
ocsmány auditív szemét, fónikus szmog, ami kizárólag a lel
kére telepedett feszült unalom káprázata lehet.

A poszméhek, a metálzöld selymes döglegyek szapora tre- 
molót húztak a kockaköveken széttaposott őszibarackok sze
szes tetemei fölött, a fecskék cintányérként csaptak le a kábult 
rovarokra, a portékájukat kínálók zsivaja harmonikus rezgő
mozgással ölelte körül az antracit szárnyasok vezérszólamát.

Ilyen lehet a napkitörés dala, suhant át a gondolat Alajos 
zajokat hangszerelő agyán, és önkéntelenül fölpillantott az 
előtte magasodó falra. A ferences barátoknak 1743-ban emelt 
kolostor északi, Szentháromság téri falán málladozott a va
kolat.

Mintha apró írógépek kopognának, galambok csipegették 
a betonból öntött asztalokról a gránitkockákra hullott, vagy 
szándékosan elébük vetett kukoricát, búzát, amit a kisál
lat-tartók kedvéért hoznak a kofák a piacra. A kattogó hang
sorokat a madarak le-lebukó fejének ritmusa vizuálisan nyo- 
matékosította.



Jó úton járunk, gondolta Rideg Alajos, a zene ismét átfolyt 
a képi világba, és az egészhez semmi köze az embernek. A 
természet komponálta a muzsikát, a természet hozta létre a 
látványt. Orfíkus művészet! A világ erőit megfékező, elren
dező, harmonizáló és megbékítő művészet leszállt a földre, 
a tarka zsivajú gyümölcspiac dinnyéiétől csorduló közepére, 
lecsapott a szemétre, hulladékra, zajra, és kristályszerkezetbe 
zárta azokat, rendet teremtett a világ rendetlenségében! Még 
a bogyófához kötött ló is ennek a mennyei harmóniának hó
dolva hessegeti farkával a marjára telepedő legyeket, mintegy 
újabb és újabb zenei futamokra késztetve őket. A levegőben 
háromezer éves rózsacsokor illata terjengett, s a kipányvázott 
ló egy hosszan elnyúló pislantással nyugtázta, hogy immár új 
dimenzió nyílott a kisvárosban, az önteremtő művészet áthan
golta a múlt és a jövő egymásba fonódását. Lehunyt szemhéja 
alatt tisztán látta, hogy az isteni bőrbe öltözött angyalok vissza
terelik a város alatti őszsombékból a legmélyebb örvényekbe 
az ott lakozó elementárokat, basztárdokat, a világkígyó édes 
gyermekeit, hogy esélyük se legyen megrontani Harmónia 
istennőnek a pillanatban kikristályosodott lényegiségét.

Rideg Alajos tekintete feljebb kúszott az előtte magasodó 
kolostorfalon. A homlokzaton állapodott meg a szeme, az 
1852-ben Csokor János, a csillagászattal kacérkodó iskola- 
igazgató által a rendház falára álmodott, és állítólag a folyton 
korgó gyomrú remek illusztrátor, Juhász Árpád restaurátori 
keze nyomát is magán viselő napórán. A falfestményen egy 
szárnyas angyal kinyújtott bal kezében tartja az óramutató 
vasrudat, vele szemben pedig egy kakas trónol a leomlott 
babiloni torony romján, alatta csontkoponya, s a fölirat: Egy



ezekből végórád! Hosszasan a képre meredt, a rézsűt beeső 
napsugár pászmái rácsot égettek a retinájára. Képtelen volt 
kivenni, vajon a kakas vagy az angyal mondja-e ki a képen a 
kíméletlenül kijózanító mondatot, sokáig meredt mindkettő 
szemébe, hátha felfedezi mögöttük rejtett gondolataikat, de 
csak az óramutató árnyéka kúszott egy árnyalatnyit odébb. 
Még nem mutatott kerek órát, az árnyék még nem vetült 
egyik számra se, csak lebegett a végtelennek tűnő percek 
között, akár egy, az időbe vetett vashorgony tükörképe.



XV.
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Intermezzo III.



]f~  ampfinger úr, maga szalámi?, kérdezte Balázs a 
t  ■  vele szemben ülő Beáta ajtóban hadonászó ap- 

g M járói, amikor az hevesen ellenezni kezdte a lánya 
körüli legyeskedést. Balázs maga is megdöbbent 

a számára is érthetetlen kérdéstől, el nem tudta gondolni, 
honnét pattant ki eme parázs gondolat, fogta hát a táskáját, 
és elhúzott a döbbenetében az ajtókeretben rekedt apa mellett, 
a kertkaput olyan halkan tette be maga mögött, mintha csak 
álmában látná önmagát lassított némafilmben szerepelni. 
Nyúlótt körötte a levegő, karjának mozdulata örvényeket ka
vart, amelyekbe belerévedvén föltárulkozhatott a néző előtt a 
szerelmi bánat mohalepte kútjának ifjak és hölgyek könnye
iből táplálkozó, galaktikus mélységbe vesző sötét ragyogása, 
fekete gyöngyháza -  a ló szeme!, gondolta volna Alajos, ha 
tanúja a jelenetnek - ,  ám se ő, se más néző nem látta a soha le 
nem forgatott szcénát, de ha mégis, akkor már a soron lévő 
filmfeliratot várták volna idegesen, vajon vámpírrá változik-e 
Balázs, vagy szerelmi vágyakozása katartikus drámába torkoll 
majdan?

Balázs végül mégsem lett vámpír, ugyanakkor érzelmi éle
tének alakulásáról Alajos semmit se tudott meg a későbbi
ekben, így a drámába torkolló, vagy azt távolról se érintő 
lehetőségek csupán sziporkázó fantáziájában mutatkoztak 
meg. Osztálytársak voltak a Trefort Ágoston által alapított 
oktatási intézményben, magánszorgalomból ugyanazon hang
szeren muzsikáltak, ennél fogva különböző zenekarokban



játszottak, bár gimnáziumi éveik alatt hol nagybőgőt, hol 
gitárt, harmonikát vagy basszusgitárt cipeltek, pedig ezekhez 
a hangszerekhez nem igazán volt közük. Miként Alajosnak se 
Beátához, aki a Balázzsal történ szalámis szakítását követően 
ugyan ráhajtott Alajosra, de Alajos akkor éppen nőmérgezés
ben szenvedett, a párjától szalámi-föltételezés révén elválasz
tott hölgy pedig Alajos egy későbbi tanártársa mellett kötött 
ki, és remek ikerpárral jutalmazta annak ágybéli igyekezetét. 
Balázs meg egy patikusnő mellett vetette ki hajóskapitányi 
horgonyát.

Hajós lett a volt osztály- és muzsikustárs, a Dunát járta, két
hetente, havonta került vissza a hitvesi fészekbe, ennyit tudott 
feljőle a Nepomuki Szent János kápolnája előtt morfondírozó 
Alajos, még hárompercnyi útra sem a helytől, ahol a majda
ni érettségi találkozóról kellett volna komoly gondolatokat 
váltania, ám a fagylaltos kehelyből kipenderedett lapátkanál 
kiszakította az idő tapasztalt linearitásából.

Nem volt nagy ügy a kápolna építése, hiszen alapjai, 
falai álltak már korábbról. A város a török uralom alatti 
időből maradt az újjáépítőkre, és az elibertációt követően, 
a városvezetés meg a lakosság eladósodottságának ellenére 
egymás mellett emelték a barokk katolikus és pravoszláv 
templomokat. A császár kamarai udvari tanácsosa is hozzá 
kívánt járulni a szakrális létesítmények építéséhez, gon
dolván, zsíros jövedelme talmi valóságát egy kőépítmény 
bizonyára messze túléli, így Rédl Ferenc, majdani rasztinai 
és rottenhauseni báró, szerény, de mutatós kápolna építésébe 
fogott, és mire befejezte, munkálkodása nyomán százötven 
magyar és szlovák római katolikus család telepedett le a közeli



Őrszálláson, távolról sem sejtvén, hogy a falu lakosságát két 
évszázad múlva elsöpri majd egy háború, és két egymásnak 
feszülő ideológia vihara.

Rakta hát egymásra a téglákat Rideg Alajos valamelyik őse, 
gyorsan emelkedett az építmény, és Alajos szinte verejtékezve 
izgult, ugyan, milyen ácsot talál majd a báró, aki szakava
tottan megoldja a városban még nem látott formájú épület 
tetőszerkezetét. Szabad munkás volt, hitbéli elkötelezettségből 
dolgozott az építkezésen, így kilépett a napszámosok közül, 
nekidőlt a vályogot szállító szekér lőcsének, előkaparta tarisz
nyájából cserjés hangapipáját, megtömte szárított mohából, 
őrölt taplóból és borsmenta meg bazsalikom őrleményéből 
készített keverékkel, és az építők által folyamatosan szított 
vagy életben tartott tűzből harapófogóval kicsippentett zsa
rátnokkal rágyújtott. Az illatosán bodorodó füstben mintha 
majdani önmagát pillantotta volna meg, aki ugyanott áll, csak 
hiányzik mögüle a szekér és a támaszt adó lőcs, viszont az arcát 
ugyanolyan kékesen bodorodó füstfelhő homályosítja, mint 
amit most ő idegesen igyekszik elterelni szeme elől. Remek ez 
a káprázat, gondolta, mintha vasárnap lenne, és kenderlevelet 
szívnánk a Mosztonga partján.

Alajos dohányt szándékozott vásárolni, a maradékból so
dort még egy szálat, nekidőlt a kápolna falának, szívta a ci
garettáját és hallani vélte, ahogy a vallás szakrális helyéből a 
művészet szent helyévé alakított épületben surrog a nagy- 
bajszú festő ecsete, s készülnek a szemközti Szentháromság 
plébániatemplom leszedett tetőcserepeire festett emléktár
gyai, amelyek vélhetően nem lesznek olyan hosszú életűek, 
mint a falai közt talán több vallás lenyomatát is őrző kápolna



falainak emlékezete. A füst a szokatlanul, szinte ősziesen 
meredek sávban beeső napsütésben asszonyi alakokat öltött, 
amorf felhőcskékben jelentek meg előtte testek és arcok egy
másba folyva, keblek, csípők, farok váltak le az arcokról, oly
kor megtöbbszöröződve, elnyúlva, egymásba áthatolva, fur
csán kicsavarodva, mintha az esőverte aszfalt pocsolyáiban 
sokszorozódnának meg, alakot öltöttek, hol közvetlenül ki
vehetően, hol több testet is magukban tükrözve idézték em
lékezetébe a füstgomolyagok mutatványfigurái hajdan volt 
szerelmeit. Nem voltak fájók a képek, nosztalgikusak sem, 
csak hullámoztak, és nem is asszonyokat idéztek, hanem lá
nyokat, mert Rideg Alajos voltaképpen asszonyba soha nem 
volt szerelmes, libidója szerelme betekével nem követelőzött 
tovább, és mostani látványélménye nem is sarcolta még hadra 
fogható energiáit: a hajdani lányok arca még őrizte egykori 
hamvasságukat, ártatlanságukat és tinédzseri romlottságukat, 
ám a füstpamacsokban higanyként szétfutó testük nem volt 
egyéb csüngő melleknél, dagadt csípőknél, megszikkadt, 
vagy éppen túlfolyó hátsóknál, szőrevesztett szemérmeknél, 
csámpás császármetszéseknél. A káprázatban egyszerre mu
tatkozott meg Alajos szerelmeinek egyidejűsége, az örök jelen 
felé törő elmúlhatatlan pillanat amorf belső szerkezete, és a 
csend: Isten szeretetének kegyelme.

A megidézett nőtörténetek egyetlen pillanatot írnak. Azt, 
amikor az angyal megtorpant, szeme kikerekedett, és néma 
sikolyra nyílott a szája.





X V I. kép

ÚGY TESZI EL



mJk  TT oha dohánytermesztő faluból származott, a ci-
/  I  /  garettasodrást csupán felnőttként, a seregben

/  V /  sajátította el. Nem azért, mintha a laktanya
JL f  kantinjában nem lett volna bő választékban és
kiapadhatatlan tartalékokba halmozva mindenféle, az akkori 
egyben-ország különböző köztársaságaiban gyártott füstöl
nivaló, amiből mindenki ízlésének megfelelőt választhatott, 
illetve amit már megszokott odahaza, hanem mert az óváros 
piacán rendkívül csábító vágott dohányt kínáltak úton-útfé- 
len. Az otthoni karcos, szurkos, keserű kapadohánnyal még 
csak egy napon se lehetett említeni a Vardar partján termett, 
az aranysárga elképesztően gazdag, ragyogó árnyalataiban 
pompázó, ingek csomagolására szolgáló kartondobozokba 
pakolt, szárított és felvágott növényleveleket: a hajszálvékony 
szálak bármelyikét ujjai közé csippentve a doboz teljes tar
talmát ki tudta emelni.

Később ugyanilyen dobozba csomagolva hozta Rideg Ala
josnak a Neretva mellől a hasonlóan finom cigarettadohányt 
a szomszédja, aki egy jószágtetemeket szállító vállalat so
főrjeként járta az országot, majd amikor az állam kezdett 
darabjaira szakadozni, akár egy próbabábúra férceit papír 
szabásminta, dalt küldött a helyi rádióban a fronton állo
másozó Alojznak, s mire az magához tért a kéretlen kaland 
benyomásai alól, Fenyőcske szomszédot, mert magyarul talán 
így hívták volna, ha magyarnak születik, családostól elvitte 
az alkoholizmus és a neurózis.



Előbb édesapjának küldte postán kilószámra a dohányt a 
macedón fővárosból Alajos, apja még tudta, hogy a terme
lők ugyanabból a zsákból árulták az erős és a gyenge szűz, 
vagyis finánc nem látta dohányt egyaránt. Aki gyengét kere
sett, azt a legvastagabb levélerekből, már szinte kocsányból 
csavart cigarettával kínálták, mondván, ha a vastagja ilyen 
gyenge, milyen lehet a levél zsengéje, az erősre utazók meg 
a legfinomabb szálúból kaptak, ami ennek a növénynek az 
esetében csípősebb füstöt ad a levél vastagabb részeinél. Vagy 
valahogy így.

Aztán maga is rákapott a macedón dohányra. Sokkal job
ban telt vele az idő a seregben, minden szálat meg kellett so
dorni, nem csak szempillantás alatt kiütni a pakliból, és máris 
bodorodik a füst a bajusz alatt, hanem türelmesen eligazgat
ni a szálakat a papírban, megsodorni, elcsipkedni a kilógó 
végeket, végignyálazni, körbetapogatni a rudacskát, egyen
letesen kemény-e, szellőzik-e majd kellően, majd egyik végét 
betuszkolni a meggyfaszipkába, és innentől már majdnem 
olyan, mintha kész szivarkára gyújtana az ember.

Kezdetben a szakaszból többen is kérték Alajost, aki akko
riban és ott inkább a dr. Alojz névre hallgatott, sodorjon nekik 
is, hiszen olyan élvezettel pöfékel, maguk is szeretnék kipró
bálni. Alojz szívesen tette, mert a kötelező foglalkozásokon 
már nemigen akadt dolga, viszont az időt csak el kellett ütnie 
valamivel. Muzsikálni meg csupán a felettesei által megsza
bott szabad idejében, egy idétlen muzsikusokból álló zenekar 
tagjaival egyetemben volt módja.

Később már a szabadságuk alatt odahaza járt bajtársak 
hozták a náluk termett dohányokat is, de a Szkopjéban áru-



sítottnak nem akadt párja. Különösen egy szandzsáki ikerpár 
erősködött, dózniszámra nyomták Alojz orra alá a szilvafa 
levelével illatosított dohányt, de ő csak ócsárolta, akárcsak 
a fiúk által kínált szilvapálinkát, amit szerinte felénk még a 
boroshordók mosására se használna senki, ellenben a füstön 
aszalt, pálcikára fűzött szilvájukban nem talált kivetni valót. 
Azt viszont nem kérdezte tőlük, a szilván kívül terem-e még 
feléjük egyéb is.

Valamelyik kimenőnapon újra a piacon csámborgott, vizs
gálta a gazdag dohánykínálatot. Hozzácsapódott egy koros
nak vélt idegen, öltözékéből Alajos úgy vélte, előbb-utóbb 
előhozakodik, hogy ma még nem evett, szívesen venne vala
mi alamizsnát, de nem így történt. Az idegen ugyanis Alojz 
egyenruhájából úgy ítélte, aligha lehet helybéli, ki is kérdezte, 
honnét jött, mennyi ideje van még hátra a seregben, meg 
hasonló semmisségekről faggatta. Aztán megkérdezte, tudja-e 
a valóban jó dohány felismerésének fortélyát. A nemleges vá
laszt követően bemutatta.

A dohány minőségének megítéléséhez bár három cigaret
tára van szükség, magyarázta. Egyet megsodorsz, rágyújtasz, 
majd az égő cigarettát leteszed a piaci betonasztal lapjára. 
Megsodrod a másik szálat, azzal megkínálod a barátod, majd a 
harmadikat magad szívod. Ennek megfigyeled a megnyálazott 
csíkját, annak nem szabad megbámulnia a szívás alatt, mert 
ha igen, akkor rosszul fermentálták vagy pörkölték a dohányt, 
kiüt rajta a kátrány. Ha óvatosan szívod, a csikkig egyben kell 
maradnia a cigaretta hamujának, akkor jó a dohány vágása. 
Az asztallapra helyezett szálnak pedig szívás nélkül a végéig el 
kell égnie, akkor megfelelő a nedvességtartalma. Végül kiké



red a barátod véleményét a dohány zamata, erőssége felől, és 
ezt összeveted saját tapasztalásoddal. Amennyiben a dohány 
kiállta mindhárom próbát, nyugodtan megvásárolhatod.

Rideg Alajos asztaltól asztalig araszolva ízlelgette a dohá
nyokat, szívta a cigarettákat.

Egyszeriben egy galambraj tűnt fel a piac fölött, de nem 
szokványos villámröptében, amikor a szárnysuhogása elnyom 
minden egyéb zsivajt, majd mintegy vezényszóra letelepszik 
egy épület tetején, hogy némi idő után újra levegőbe emel
kedjen, tegyen egy kört, viharzó sebességgel szelve a leget. 
Ezek a galambok a szokásosnál magasabban szárnyaltak, 
mintha egy távozó angyal keltette légörvény rántotta volna 
magához a madarakat, köröztek hanyagul, méltóságteljesen, 
mégis elszántan, szemmel láthatóan egymástól elszakíthatat- 
lanul, a madártestek alkotta felhőalakzaton, a tubán belül 
újabb, kisebb örvények alakultak ki, egymástól elszakadni 
nem kívánó formációkat alkottak. Alajos ámulatában úgy 
vélte, a kvantumvákuum testet öltésének tanúja, a galambok 
keltette örvények egyetlen közös örvénybe szervesültek, és el
kezdődött köztük az információáramlás az idő természetének 
birtokolhatatlanságáról.

Miután levette tekintetét a jelenségről, hogy ellenőrizze 
cigarettája pernyéjének állapotát, mert nem szerette volna 
kiégetni az ünneplő mundért a lehulló parázzsal, hiába kereste 
újra az égi tüneményt, ami nem első, és nem utolsó látomása 
volt életében. Rápillantott a mellette higgadtan dohányzó 
idegenre, majd mélyen leszívta cigarettájának füstjét.

Egy másik város piactere jelent meg előtte, miközben egy
szerre látta a ferencesek, a pravoszlávok, a karmeliták templo



mait, Mihálik kongótéglás utcáját, a bogyófához pányvázott, 
antracit-tekintetű lovat, az önnön tengelye körül megperdült 
fagyialtos lapátot, az eső elől a terasz kellékeit menekítő föl
szolgálót, akinek tálcáján kürtcsigaként tekergeti a nyákos idő 
sodrától elszakadni akaró két hamutál, majd mintha három 
évtized múlott volna el a két, egymásba áttűnő jelenet között, 
az egyik hamutál dobhártyát szakító dörrenéssel a kávézó 
teraszának platójához csapódott és kukoricagránátként rob
bantotta szét a pillanatot, vele együtt a látomást.

A pislantást követően az idegen városban a dohányvá
lasztásban segédkező idegen úgy teszi el dohányos dózniját, 
mintha az illékony Szendéiket zárná belé. Kattan a fedél zárja, 
és az idegen nem búcsúzik kioktatott, alkalmi ismerősétől.







kép

A HALÁL 
ÈREKLYÉJE



/sten minden falevélre fölírta egy-egy ember sorsát, gon
dolta Rideg Alajos, miközben hátát nekivetette a bo
gyófának, ujjai közé csippentette jobb nadrágszárát, 
kicsit följebb húzta, nehogy kinyúljon a húzódástól, 

majd térdét behajtotta, hogy jobb lábfeje bal térde magassá
gába kerüljön. A Történelmi Levéltár Monarchia-kori épülete 
előtt támaszkodott, a sárgára meszelt ház barna kapubejárata 
mögött 1612-től keltezett dokumentumokat őriztek, köztük a 
város Mária-Terézia aláírásával és pecsétjével ellátott szabad
ságlevelét.

Minden levélen egy egész sors, forgatta a gondolatot Alajos, 
de nem a bogyófán révedezett, hanem a zöldpiacot tőle elvá
lasztó kétirányú út közé ékelt, virágokkal beültetett szigetet 
szemlélte. Ősztől tavaszig árvácskák virítottak az ágyásokban, 
most azonban az egynyári virágok uralták a teret, begóniák 
a babarózsaszíntől a vérvörösig szinte minden árnyalatban, 
láthatóan fölélénkültek a záportól, a tömött levelű növényeket 
több sorban sárga záporvirág övezte, majd a mértani formákat 
mintázó ágyásokat nagyvirágú büdöske fogta tömött soraival 
keretbe. Mintha valami fontosat és roppantul lényegeset sze
retett volna üzenni a megalkotott képpel a táj berendező. Ri
deg Alajos tudta, hogy ha a mögötte álló épületben tárolt 
dokumentumokat a levéltár udvarán egyenként egymásra 
helyeznék, a türelmes építők éppen háromezer-hetven méter 
magas toronyba halmoznák az elmúlt négy évszázadban élt 
környékbeli polgárok sorsának lenyomatait. Hiszen min



denkiről fennmaradt valamilyen följegyzés: anyakönyvi kivo
nat, bizonyítvány, beadvány, ítélet, végzés, végrendelet, sors
esszencia, akár a fák levelein. Könnyen azt vélhetnénk, az 
irattorony magasságának pontos ismerete kirívó példája a 
fölösleges tudásnak. Csakhogy soha nem tudhatjuk, mi fö
lösleges, és mi nem az. Mert hát mesebeszéd, hogy nincsenek 
figyelmeztető jelek. Minden ránk vonatkozó titkos tudás itt 
lebeg az orrunk előtt a kavargó porban vagy szemerkélő eső
ben, hózáporban, csak képtelenek vagyunk kihámozni belőle 
a lényeget. Miként a virágalakzatok értelmét sem sikerült Ala
josnak megfejtenie.

Alajos minden esztendő májusában vásárolt hat cserép 
mindignyíló begóniát, vérvörösét, és lehetőleg a begónia 
semperfloris volumnia fajtából, mert az mutatósabb a közön
ségesnél, erősebb a szára, nagyobb a virágja. A  növényeket 
kettesével három erkélyládába ültette, megadta nekik a friss 
humuszt, a városi kertészek már rég árvácskára cserélték a 
parkokban a begóniákat, nála az első hóig, vagy száraz fagyig 
még káprázatos életerővel hozták virágaikat. Hallotta, hogy 
van, aki télre meleg helyre viszi a begóniás cserepeket, és a 
növény ügyet se vet az évszakok fordulására, nem törődik 
vele, hogy voltaképpen egynyári virágként már nincs keres
nivalója a következő esztendőben. Alajos szerint az életciklus 
megváltozásával kijátszuk, átverjük azt, aki fák levelére írja 
a sorsokat, és ez nem vezethet jóra, hiszen a sorsirat valójá
ban a halál ereklyéje, és a halállal szemben még senkinek se 
sikerült játszmát nyernie. Ebbéli meggyőződésében hagyta, 
hogy a tél beteljesítse begóniái sorsát. Ha nem faggyal ér
kezett az első hó, a vörös virágok úgy tarkálltak ki alóla,



mintha valaki kakast vágott volna egy decemberi hajnalon, 
és a madár élete utolsó üzenetét írta volna le a szűz fehérségre 
kicsorduló vérrel.

Mekkorákat túrázott egykoron a behavazott határban! 
A kósza kirándulások már-már rituális hétvégi programmá 
merevedtek cseperedő korától egészen a gimnázium befejezé
séig. Az év minden szakában járta apjával a határt, sétáltak a 
szélvédő fasorokkal szegélyezett dűlőutakon, ezek némelyike 
magas löszszakadás alján vezetett, mintha csak kettészakadt 
volna a domb, a hasadék két peremét cserjék, bokrok övezték. 
Az anyatermészet ki tárulkozó vulvája.

Életében velük tartott Morzsa kutyájuk, s mire a falu szé
lére értek, vagyis megkezdték volna a sétát, örömében annyit 
rohangált, hogy rátört az epilepszia. Ilyenkor 5-10 percen 
át meredten, megfeszülve hevert a földön, csak a szemével 
könyörgött segítségért. Ám nem tehettek érte egyebet, mint 
a magukkal vitt kulacsból vizet locsoltak kilógó nyelvére. A 
roham múltával ugyanolyan vidáman és fürgén igyekezett 
kitalálni, egy-egy fordulónál ugyan merre indulnak majd. 
Nyaranként feltétlenül útba ejtették a „fürdőt” , ami voltakép
pen a határt átszelő patak kimélyített és kiszélesített medrében 
megfogott víz volt, állítólag a hajdanán a faluba költözött 
bicsérdista família ásta, hogy életreformjuknak megfelelően 
a természetben fürdőzhessenek. Igazuk lehetett, mert Morzsa 
is örömmel vetette magát a vízbe, kergette a lusta békákat 
és a fürge vízipockokat, gázlómadarakat a sás, káka és nád 
szövevényében. Télen mások is jártak oda, hogy fakorcsolyák
kal iringáljanak a befagyott víztükrön. Ilyenkor ők másfelé 
vették az irányt. A csípős levegőn kipirosodva állítottak be a



marhafarmra, bekéredzkedtek az óriási, jószágmeleg hodályok 
valamelyikébe, fölmásztak melegedni a szalmabálák tetejébe, 
a béresek általában megkínálták az apját pálinkával, olykor 
szalonna, sonka, kolbász is került mellé. Meg persze jóízű 
beszélgetés.

A falu közvetlen közelében három erdő is állt. Egyik 
sem természetes képződmény, úgy ültették valakik, hosszú, 
rendezett sorokban álltak bennük a fák, arcukat égre emelve 
imádkoztak. Koronájuk legfelsőbb szintjén varjak laktak. Ha 
sötét fellegekben megjelentek a falu fölött, tudták, kemény 
hideggel kell számolniuk.

Amikor pedig hazaértek fagyos téli sétáikról, édesapja 
nekilátott a csemege elkészítésének, ami nem maradhatott 
el, bármi is készült ebédre. Először vékonyra szelt, tarajosra 
vágott szalonnát sütött serpenyőben, majd a visszamaradt 
zsírban apróra karikázott sárgarépát, petrezselyemgyökeret, 
meg ugyancsak vékony csíkokra szelt fokhagymát pirított. A 
kesernyés-sós, morzsásan omló fokhagyma íze emlékét idézve 
most is összefutott a nyál Alajos szájában.

Mostanság bezzeg inkább autóval sétál. Bámul ki az ab
lakon, és semmit se lát a hajdani tájból. A marhatelepnek, 
és a köré épült takaros kis településnek nyoma sincs már, a 
kacskaringós határutak kiegyenesedtek, mértani alakzatba 
rendeződtek, a varjak alól kivágták a fákat, a szurdokokat 
eldózerolták, a tanyák egykori helyén csenevész bokrok ka
paszkodnak a talajba. Mintha Isten mennyei vakolókanalával 
elsimította volna a földet, és ezzel letörölte volna a határ 
derűjét, semmitmondó laposságot kényszerítve rá.



Sáros, lapos volt az Alajos cipője sarkára ragad celtiszlevél 
is. Ősszel képtelenség eltakarítani, záporozva hullik a fákról, 
a dombokká halmozódó avarba befészkelnek az angyalok. Ez 
viszont magányos, nyáron elhullajtott levél volt. Alajos leha
jolt, levette a falevelet cipője talpáról és kíváncsian forgatta, 
szerette volna elolvasni a fonák erezetébe írt üzenetet, hátha 
éppen az ő sorsát őrzi a halál ereklyéje.







kép

KI FAKULT 
LIBRETTÓ



M z átázott, aszfaltszínű, sáros falevél egész életre szóló 
/ I  kihívás, mit nem adott volna megőrzéséért hősünk, 

/  I  aki kissé zeneszerzőnek is érezte magát, a cipő sar- 
JL. JL kára ragadt mocsok léte végéig inspirációként szol
gálhatott volna, hiszen a szenny struktúráiba oldódott elmú
lás-katalógus, a biológiai létének vége felé tartó bogyófalevél 
erezet-domborzatának hieroglifái, Braille-kompozíciói hang
jegyek után kiáltottak, különböző szemszögekből újabb szim
fonikus művek rejtjelezett partitúráit kínálta a levél, ráadásul, 
miként a por, a víz, a galambszar, a köpet elegye méltóságtel
jesen helyét kereste a sorvadóvá taknyolódott levélfonákon, az 
orkesztrálódó zenemű újabbnál újabb szólamokkal gazdago
dott Rideg Alajos képzeletében. Állt, felemelt fél lábát tovább
ra is bal térdének hajlatába támasztva, az ujjai közé csippentett 
bogyófalevelet szemlélte, elképzelte, miként lehetne a látványa 
által generált inspiratív élményt számítógépen modellezni, 
hiszen a nedvesség elpárolog, a por elszáll, a galambszar elpor
lad, mivé lesz a három dimenzióban megképződő, permanen
sen megújuló zeneiség vizuális leképzése, a világnak csupán 
Alajos által érzékelt dicsősége?

Egyetemi éveimből kellene operát írnom, de nem olyat, ami
ben túlhízott nők dialogizálnak kövér férfiakkal, a közönségből 
senki sem érti, mi a párbeszéd-ének tartalma, csak annak ta
núja, hogy a meggyilkoltak hosszan haldokolnak, miközben 
patetikusan énekelnek, és a szenvelgésükhöz az egész stáb 
lelkesen asszisztál, töprengett, és úgy érezte, mintha vendég 
lenne saját életében.

IO I



Csupán a piactéren kellett átvágnia, ahol újra megjelent az 
angyalpor színű hercegovinai vágott dohány, vásárolt belőle 
nyomban, s máris megkerülte a városházát, a szerb olvasókör 
épületéhez jutott. Onnan viszonylag rövid utcán sétált tovább, 
amíg a református templomhoz került. Parányi épület, apró 
növénykerttel övezve, tornyában piciny harang lakik. Még 
egykori tiszteletes lelkésze is igen alacsony növésű volt. Mar
cipánfigura a mézeskalácsházban. Isten bárányainak pöttöm 
házában. A szemközti eklektikus palota csupán azért nem ve
tette a templom tornyára árnyékát, mert termetes celtiszekkel 
szegélyezett széles körút választotta el a két épületet.

Atyavilág!, döbbent meg Alajos, milyen bizarr dekoráció 
közé feszült az élet! Ebben a városban nem hosszában, hanem 
keresztben járjuk az utat. Mindössze néhány lépést kell meg
tenni, és az Ur házától máris a Seólhoz, a pokolhoz jutunk, 
gondolta Alajos, miközben a szemközti palota sárga falai közt 
nyíló masszív tölgyfa kapuján nyugtatta tekintetét.

A vashevederekkel megerősített kapu mögött démon keren
gett az épületben. Nem tudhatta Stevan Kronic doktor, hogy 
sokszorosan elátkozott lesz a családi háza, amikor 1903-ban 
meghagyta Vladimir Nikolic építésznek, hogy olyan pazar, ám 
klasszikus szépségű épületet tervezzen számára, amelyből illő 
módon adhatja férjhez szeretett leányát, az ébenfekete hajkoro- 
nájú, alabástrom bőrű Miroslavát. A démon bizonyára az alatt 
a három év alatt költözhetett be a falak közé, amíg a kőmű
vesek és ácsok a szemközti templomocska méreteit több tíz
szeresen meghaladó épületen dolgoztak. Senki sem vette észre 
a városbeliek közül, akik 1907 elején Miroslava és Vladimir 
Rajacic báró esküvőjére gyülekeztek a palotában, megbámul



ták pedig a freskókkal díszített mennyezeteket, a fényűző 
drapériákat, a berakásos padlókat, miközben karcsú, metszett 
poharakból a menyegzőt alig néhány hónappal túlélő Csan- 
tavéri Törley József Budafokról a Dunán a lakodalom céljára 
szállított pezsgőit kóstolgatták, a kisasszonyok csupán nyelvük 
hegyét mártották az italba, majd prüszköltek az orruk alatt 
szétpattanó buborékoktól.

Rideg Alajos a csatornalefolyóba dobta a málladozó fale
velet, majd a kis vallási közösség még kisebb otthonának kerí
tésén át az apró parkot fürkészve rutinosan cigarettát sodort, 
majd nikkel Zippo öngyújtójával rágyújtott.

Szülőfalujában összehasonlíthatatlanul nagyobb volt a 
dombon álló református templom. Többször járt a tornyában, 
aratáskor a tűzoltók onnét figyelték a határt, lévén a torony a 
falu legmagasabb fekvésű helye. Tágas park övezte, amit rézsú- 
tosan széles téglajárda szelt át. Ezen lehetett az alacsonyabban 
fekvő főutcáról lépcsőmászás nélkül följutni a több emelet
nyivel magasabban épült iskola utcájába. Ezen a mohás temp
lomkerti járdán csókolta meg váratlanul Alajost Olga, akivel 
korábbról nem is ismerték egymást. Hosszan, szenvedélyesen 
csókolták egymást, az előttük haladó, az árnyékból sötétségbe 
tartó társaság kacarászva figyelmeztette őket, hogy elég már 
az enyelgésből, vagy legalább ne a templomkertben csinálják. 
Előtte még az Aranyhordóban ültek. Bekényszerítette őket 
valami a teraszról, a hideg talán, vagy eső, netán valamelyikük 
óhaja. Rideg Alajos a vakációkat szülőfalujában töltötte, de 
nem volt sok ismerőse, a két összetolt asztalnál ülő társaságból 
egyetlen fiú tartozott közéjük, ő a szomszéd utcában lakott. 
Alajos, aki akkor még nem tudta, mi lesz belőle, zeneszerző,



filmrendező, vadászpilóta vagy sebészorvos, kivonta magát 
a társalgásból, nem érdekelték a fölvetődő témák, a többiek 
mind ismerték egymást, közvetlenek voltak és vidámak, Ala
jos inkább italára összpontosított, és a fénytörést vizsgálgatta 
a vendéglő hatalmas kristálycsillárainak csüngőin. Hazafelé 
is elmaradt a társaságtól, valahogy mindig is imponált neki 
ez a remeteszerep, a magányos különc rolléja. Azt se vette 
észre, hogy Olga is lemaradt a bandukoló társaságtól, majd
nem belebotlott a fenyők árnyékában várakozó lányba. A  
lány természetes gesztussal ölelte át a meglepődött Alajost, 
és csókolta, hosszan, nedvesen, határozottan, szenvedélyesen. 
Miért?, kérdezte a megrökönyödött Alajos, aki imént még az 
Aranyhordó falitükrében lopva szemlélte a lányt, és bizonyára 
valami ilyen csókról ábrándozott. Másnap Olga szobájában 
Eric Clapton lemezeit hallgatták és angyali ájulattal, egymás 
karjában heverészve a dalszövegeket szó tárazták. Patetikus, 
kifakult librettó, gondolta cigarettáját a templomkerítés pár
kányán elnyomó Alajos, ebből kellene operát írnom?

A démon először Rajacic Miroslavát kerítette hatalmába, a 
fiatalasszony megőrült. Apja, a város neves ügyvédje néhány 
év után egyik napról a másikra tönkrement, rokonságának egy 
részét is magával rántotta a nyomorba. Halála után veje 1920- 
ban Stefaneum néven diákotthont létesített a palotában, de azt 
is elvitte a pénztelenség. A  démon 1945-ben megerősödve tért 
vissza az épületbe, az általa megtébolyított martalócok ártatla
nok ezreit kínozták meg a palota pincéiben, és végeztek ki az 
udvarán. Erős vár a mi Urunk, hangzott ki a templomajtón, 
miközben átellenben hónapokig tombolt a gonosz. A  falak 
közé forró csend ereszkedett, hosszan elhúzódott a rémület 
és a halál parázna órája.





PISLOGÓ
MELANKÓLIÁVAL

Intermezzo IV.



M bogyófákkal szegélyezett körúton olykor megállt az 
/ 1  idő. Ilyenkor, nem tudni, milyen hosszan, hiszen 

/  I  az álló idő mérhetetlen kiterjedésű, semmi se moz- 
0J L  J L  dúlt, se élőlény, se tárgy, se épület, a lombok se rez- 

dültek. Minden kétdimenziós képbe merevedett: a város ilyen
kor nem volt egyéb, csupán az angyal keze által a légre vetített, 
rezzenéstelen, néma karc. Vakított a hajdani Vadászkürt Szál
ló mellé épített hotel arany üvegtábláiról visszatükröződő 
napfény, pászmái sebeket ütve szúrtak át a lombokon, moz
dulatlanságba dermedt böglyök sóvárogtak a bogyófához 
pányvázott ló hátára, a mén se pislantott antracit szemével. 
A  kongóköves Sárkány János utca végén, az Orient büfé te
raszán egyedül ült a négy asztal egyike mellett Pájó, és mélán 
fürdőzött a mozdulatlanságban.

Pájó Rideg Alajos harcostársa volt. Némileg túlzás har
cosoknak nevezni őket, hiszen harci cselekményben nem 
vettek részt, fegyverüket egyszer sem sütötték el, legalábbis 
ellenségre nem, mert Pájó egy alkalommal veszettül durrogta- 
tott, miután több mint két évtizeddel korábban berángatták 
őket a tartalékos seregbe. Sőt, ha rangosabb elöljáró nem 
mutatkozott a láthatáron, márpedig nemigen mutatkozott, 
fegyverüket se vitték magukkal a habókos muzsikus, és kissé 
talán zeneszerző egy, a fogantyúján és rúdján kívül minden 
egyébtől megfosztott esernyőből kialakított sétapálcával jár
kált a fronton, Pájó meg egy bográcsot cipelt minduntalan 
magával.



Egységük egy krumpliföld és egy kukoricatábla mezsgyéjén 
táborozott, a falu alatt, ahonnét vélhetően mindenki elmene
kült. Mögöttük, a hátországban, jó másfél-két kilométeres 
távolságban még működött egy kocsma, de ha a mundérba 
öltöztetettek nem látogatják, az is becsukhatott volna. Ri
deg Alajost elkeserítették a higiéniai körülmények. Mielőtt 
elragadta a hadsereg, naponta kétszer vagy háromszor zuha
nyozott a nyári kánikulában, a krumpliföldön meg ivóvizük 
se volt. Az iszonyatos szárazságban a zebracsíkos kolorádó- 
bogarak előbb a növény szárát pusztították le, majd kirágták 
a krumplit a földből. A  katonák a kukoricásban végezték 
szükségüket. Tudták mindannyian, hogy táborveréskor az 
első dolgok egyike a latrina improvizálása, de senkinek se 
fűlött hozzá a foga, mert reménykedtek, hogy valami csoda 
folytán hamarosan hazamehetnek, vagy legalább tovább
állnak erről a kiéhezett emberevő, vérvacsorára gyülekező 
szúnyogoktól hemzsegő, serény krumplibogarakkal megszórt 
helyről. Rideg Alajos nem volt rest, kézbe vette sétapálcáját 
és átvágott a letarolt burgonyaföldön, el egészen a falu leg
szélső házáig, ahol örömmel látta, hogy takaros budi áll az 
udvaron. Megpróbált bekéredzkedni, de nem volt kitől, a 
lakók a többi falubelivel valahol máshol húzták meg magu
kat. így reggelente, a sorakozót követően elsétált -a reterátig, 
ahol egyéb sajtótermék híján az ott fölhalmozott helyi újság 
elavult példányait olvasgatta.

Bizonyára Pájó is tett falujáró utakat, mert a táborverést 
követően hamarosan egy bográccsal jelent meg az üteg sze
mélyzetének szállásául szolgáló teherkocsi platóján. Nem 
kizárható azonban, hogy az anyja hozta utána, aki a sereg



egyetlen civil látogatója volt, fia mozgósításának hírére 
egyenesesen Németországból érkezett a háborús övezetté 
nyilvánított krumpliföldre lepukkant cigánymercedesével, 
aminek örömére az üteg személyzete dicséretesen alkoholizált 
az útszéli kocsmában. Alajos nem emlékezett később rá, hogy 
ott került-e átadásra a főzőedény, ami idővel az esernyő-sé- 
tapálcája mellett a regényből a valóságba lépett Csontbrigád 
jelképévé lett, de saját librettójában úgy képzelte el a jelenetet, 
hogy a merevrészeg egyenruhások asztaltársaságában szólásra 
emelkedő anyuka sátornyi szoknyája alól varázsolta elő a kék 
zománcos bográcsot, és kétszer arcon csókolva gyermekét 
átadta neki, mintha csak a testéből vétetett őssejtet adomá
nyozna, vagy védelmező szent ereklyével, a brigád Szent 
Gráljával ajándékozná meg, ami megóvja a nem túl távoli
nak tűnő megpróbáltatások során. A  fazékkék bogrács ezt 
követően Pájó fölszereléséhez tartozott. Fölöttesei igyekeztek 
lebeszélni róla, hogy a kötelező reggeli és esti sorakozóra is 
magával vigye, de ő inkább a fegyverét hagyta a teherkocsi 
rakterében, helyette a bográcsot lóbálta kezében. Nem sze
gült ellen a tisztek parancsának, csak egyszerűen nem vett 
róla tudomást. Bizonyára nem szerette volna, ha ellopják az 
edényt. Az egyik tisztnek lett is volna oka rá. Pájó civilben 
egy fakitermelő vállalatnál dolgozott, pislogó melankóliával 
szemlélte maga körött a világot, semmi se hozta ki a sodrából, 
úgy tűnt, hogy ha látná, hogy éppen rá dől a kivágott fa, 
kétszer is meggondolná, hogy arrébb lépjen-e, vagy esetleg 
arra hagyatkozzon, a dőlő törzs zuhanás közben újra gyökeret 
ereszt. Ez a megfontoltsága vezérelhette, amikor egy éjszakai 
őrség során a fülénél fogva rángatott ki egy egyenruhás tábor



nokot egy civil kocsiból, mondván, az ellenség is álcázhatja 
magát egyenruhával. A tábornok Hágába került, Pájónak haja 
szála se görbült. Vagyis mégis, mert igencsak göndör frizurával 
áldotta meg a teremtő, de ez volt a legnagyobb baja. Amikor 
húsz esztendővel később megtudta, hogy a még frissen ropo
gós felesége igencsak elkurvult, amikor a nő elment otthonról, 
bezárta az utcai kaput, és többet nem engedte be a házba. A 
gyors és egyszerű megoldásokat kedvelte.

Nem a bogrács volt a kincs, hanem Pájó. Olyan faluból 
származott, ahol az orvhalászatnak és az orvvadászatnak hála, 
soha senki nem maradt éhen már évszázadok óta. Nem hi
szem, gondolta Alajos, akit a seregben is Alojznak szólítottak, 
hogy tudta volna Pájó, hogy szülőfaluja nevét a Szent Péter 
tiszteletére szentelt bodrog-monostori apátság elnevezése után 
kapta, és hogy 1095 húsvétját ott töltötte Szent László király, 
ott fogadta a clermonti zsinat küldötteit, akiknek megígérte, 
hogy keresztes hadjáratot indít a Szentföldre. Erre a király 
halála folytán soha nem került sor, de a történelem nem 
fukarkodott háborúkkal, a falut előbb a tatár, majd a török 
rombolta porig, majd a németek próbálták fölperzselni, a 
pákászkodó, hurkot vető helybeliek viszont újra és újra fölépí
tették otthonaikat. Ezt akkoriban Alajos se tudta. Bizonyára 
ők is mindössze egyetlen bográccsal vágtak neki az új életnek, 
miként Pájó a bizonytalanságnak, annak a bölcsességnek a 
tudatában, hogy paprikást bármiből lehet főzni.

Pájó egyébiránt is szűkszavú volt, azt meg végképp nem 
árulta el, hogy honnét került a bográcsába napról napra ko- 
pasztott csirke, füstölt disznóköröm, kakas, ismeretlen jel
legű és eredetű húsok. Alojz egyszer ugyan látta, hogy Pájó



a kincstári fegyverből leadott rövid sorozatokkal igyekszik 
leteríteni egy, a kukoricásban menekülő nyulat, de abból 
nem lett paprikás. A  muníciót meg könnyen pótolta, hiszen 
a töltényes ládákon megvackolva aludtak. Lett is volna szép 
nagy durranás, ha az ellenség odatrafál. A  favágó szakács 
leleményességére soha nem derült fény. A  tábornak nem 
volt vízforrása, víz csupán az ellátmánnyal érkezett, de Pájó 
mindig tisztára súrolta a bográcsot, és nem ritkán a paprikás 
után csemegének még kukoricát is főzött benne.

Mindenestre az Alojz városában álló laktanyából odave
zényelt hadnagy, aki abban a hiszemben érkezett a táborba, 
hogy egy délután alatt fölfrissíti a tartalékosok harcászati 
ismereteit, és máris húz haza az asszony mellé, egy hónapon 
át ugyanabban a nyári blúzban ődöngött, és csajka híján a 
méretes merőkanálból falta a bakababot, miután fölöttesei 
nem engedélyezték hazatérését. A  Csontbrigád bográcsa alatt 
lobogott a tűz, a füst kedélyesen szüremlett át az ezüstnyárfák 
lombján, a léghuzatban rezgő levelekre talán a brigád sorsa 
volt följegyezve. Ám az ellenség soha nem vette célba a füst 
forrását, hiszen a háborúban olyan gyakran és sok helyen ég 
valami.

Alajos hosszasan nézte a kipányvázott mén ragyogó lószer
számát, majd a teraszon ücsörgő harcostársát, és nem értette 
a késztetést, hogy inkább mellé üljön, mint hogy a megkésett 
érettségi találkozó előkészítésére menjen.

in



XX. kép

DERMESZTŐ
LEPEL



J t  z idő csak káprázat, gondolta Alajos, miközben 
/ 1 hunyorogva szemlélte a Népszínház hátsó bejá- 

/  I  rátának rámpáján álldogáló, a próba szünetében 
.X  JL  ott dohányzó színészeket. Állnak itt, és számtalan 
szerep él bennük, évszázadokkal korábbi és kortárs egymás
ba ölelkezve, dzsinnként szállnak el belőlük ezek a rollék a 
tüdejükből kifújt cigarettafüsttel együtt, távolodó tünemény
ként lebegnek a szürke homlokzat előtt, mint akiknek nincs 
kedvük a távozáshoz, mert tudják, nem hagytak űrt maguk 
után, a szerepekbe újabb előadó öltözött be, folyik a játék az 
örök jelen elmúlhatatlan pillanatában, morfondírozott Ala
jos, miközben átvágott a Nepomuki Szent János kápolna és 
az egykori Magyar Olvasókör közé ékelt kocsibejárón, fel
hágott a rámpához vezető lépcsőkön, elhaladt a maguk elé 
révedt, kávésbögréjüket szorongató színészek mellett, átsétált 
a színészklubot a színpadtól elválasztó folyosón, és a színész
bejárón kilépett a Kígyó utcára. Jobbján az evangélikus temp
lom használaton kívüli, egyre inkább pusztuló állagú épülete 
árválkodik, mellőle elbontották az egykori, még a templom 
emelése előtt használt imaház és evangélikus iskola romjait. 
A málladozó vakolatú templomot a XX. század legelején épí
tették, de amióta Rideg Alajos az eszét tudja, soha nem látta 
nyitva, a város hajdani evangélikus lakosságának mementóját 
őrizte zárványba kövesedett időkapszulaként,

Hová tűntek az emberek ebből a városból? Ránk ki em
lékszik majd egy emberöltő múltán, pislogott a fénybe a



muzsikus, aki olykor zeneszerzőnek vélte magát. A  Kígyó 
utca a Kistemplom utcát és a Jókai teret kötötte össze. Ala
jos háttal a színház főbejáratának a selyembeváltó intézet és 
nagy gubóraktár hajdani épületének homlokzatát fogta be 
tekintetével, majd beteg bal szemét lehunyva balra fordította 
tekintetét, hogy belássa a kitűnő konyhájáról messze földön 
híres Elefánt Szálló eklektikus épületét, majd a Vadászkürt 
Szálló őrangyalok szobraitól megfosztott udvari bejáratát. 
Zsibbadt némaság uralta a teret, a rámpafalhoz plakátolódott 
színészek is bizonyára elfelejtették kifújni tüdejükből a füstöt, 
a galambok bágyadtan gubbasztottak, a fecskék se csaptak le a 
legyekre, annyira nyomasztóan unalmas volt a délután. Fehér 
csend, dermesztő lepel szakadt a Kígyó utcára, a gubóraktár 
falának szürkesége a múzeumnak otthont adó Fernbach-ház 
patinás zöldjébe csapott át Alajos íriszén, amitől megszédült a 
muzsikus, olyan érzése támadt, hogy puhán ring a mindenség 
fölött, kissé a gyomra is összeszorult, mintha felhő lenne, 
amelyből bőséggel hull a szivárványos eső.

Hány kiló angyal oldódik zápor közben a pocsolyákba, fu
tott át az égben lebegő muzsikus és kissé talán zeneszerző gon
dolatai közt, miközben a színházklub teraszát nézte a magas
ból. Ahogy ráfókuszált, felfedezte az asztal alatt a kövezetre 
hullott fagylaltos kanalat, ami a Föld növekvő rezgésszámával 
megegyező ütemben vibrált, akárha néma riadót dobolna a 
gránitkockákon.

Ekkor apró remegés futott át az ostorfához pányvázott ló 
combján, és bal hátsó patájával nagyot dobbantott, egyetlen 
magányos taktusba foglalva az elmúlhatatlan pillanatban ala
kot öltő örök jelent, az elvesztett valóság pótlására támasztott 
rögeszmét.





XXL kép

FÁRADT
DEKOLTÁZS



W itkán fordult elő váratlanul kellemes élmény Rideg
§  J  Alajos életében, a muzsikus (és kissé zeneszerző)

g  \  különösen rühellette az utcai találkozásokat, mert
J L .  kibillentették előre programozott napi élettervé
ből, le kellett állnia a beszélgetésre éhes ismerősökkel, akik 
mintegy figyelemkeltő aperitifként először valami rossz hírt 
közöltek vele, ez meghalt, az eltűnt, amarról meg kiderült 
valami szemétség, csakhogy utána hosszasan rabolhassák 
idejét. Nem mintha az elrabolt idő kárára lett volna Alajos
nak, de utálta az üres fecsegést, a rámenős partnereket, és a 
gyökértelen, gótikus spleent.

A  szertelenség híve volt, mit neki nagy mitológia, szakállas 
istenek, Valkűrök halálra kiválasztó összhangzattana, germán 
koponyaserlegekből lerészegedő esztétizálás, ezzel szemben 
szeretett közel hajolni kertjében a vadsás leveleihez, hogy 
megfigyelje az éti csigák éjszakai pusztításának geometrikus 
nyomait, órákon át fésülte a rühtől megszabadulni sehogy 
sem tudó Bömbi macskáját, kéjesen dohányozott és vakarász- 
ta magán azt, ami éppen viszketett. Nem lustaság és kényelem 
ez kérem, hanem a műre koncentrálás pillangóként lebegő, 
halványan opalizáló pillanatai, magyarázta magának Rideg 
Alajos, aki városi sétája során ezúttal is belefutott egy kegyes 
csapdába.

Csörgött a mobilja, a lány hívta, akivel előző nap találkozót 
beszélt meg. Nem találkát, mert a lány (asszony?) egykori 
tanítványa volt, szigorú szakmai találkozót kért tőle, egyébre



gondolni se mert, se akart. Az egykori tanítvány ugyan egy 
olyan évfolyamban járt Rideg Alajoshoz, amelynek tagjai 
ugyanolyan angolos őrültek és csodásak voltak, mint ami
lyennek Alajos képzelte magát, így bármelyikük bármikor 
fölhívhatta volna, Alajos szívesen állt volna rendelkezésükre. A 
lányt (asszonyt?), akivel most találkozott, évfolyamtársai Miss 
Erectionak (pontosabban missz erekciónak) hívták egymás 
közt, a lány nem haragudott a ragadványneve miatt, Alajos 
meg tapintatosan nem érdeklődött a becenév eredete iránt. 
Már nem is emlékszik, szívesen megdugta volna-e, amíg a 
tanítványa volt. (Biztosan.) Nem úgy tűnt, hogy évfolyamelső 
lesz, majd történt vele egy csúnya baleset, és azt követően ki
esett Rideg Alajos zeneóráiról, a magát zeneszerzőnek képzelő 
tanár elveszítette szeme elől a lányt, aki némi lemaradással 
ugyan, de kiváló szolfézsoktatóvá képezte magát.

Csörgött a mobil, a természet efemer pillanataitól ámu
latba esett Alajos előbb azt hitte, csóka csivitel az ostorfán, 
mert a kertjében is hallott madarakat mobilhangot utánozni, 
azok bizonyára párt kerestek hangutánzásuk révén, de Alajos 
poliglott Bömbi macskája is fiatal korában madárhangokat 
utánzott, persze a zsákmányszerzés reményében. Szóval az 
elmúlt másfél évtized egyik szeletében, talán éppen tegnap, 
csöngött a mobil. Aztán a városháza előtt találkoztak. A volt 
tanítvány magával hozta saját tanítványát, aki szemtelenül 
fiatal és eszméletlenül szép volt, akárcsak tanárnője, osztály- 
főnöke, aki voltaképpen el szeretett volna dicsekedni volt 
tanára előtt a növendékével.

A  kávéház teraszán ültek le. Alajos azt javasolta, addig egy 
szót se szóljanak, amíg ki nem hozzák a rendelést. Kellett ez



az idő, hogy összeszedje magát, és alaposan szemügyre vegye 
a két bájos teremtést. Pontosabban főként Miss Erectiot, aki 
üde volt és friss, mintha nem is múlt volna el tucatnyi év két 
találkozásuk közt, voltaképpen mindössze az különböztette 
meg a bemutatásra szánt tizenéves tanítványától, hogy sze
mérmetlenebből öltözött. Alajos ízléséhez talán túl soványnak 
tűnt, de karcsúsága elkápráztatta, beleájult mosolyába, és 
bámulta vérszegény szemhéjait, amelyek óriási halpikkelyek
ként, gyöngyházragyogással küzdöttek a gravitációval, félúton 
megszakítva az idő folyását, hogy végül egy pislantás erejéig 
aláhulljanak, mint a szcénát záró színházi bársonyfüggöny, 
majd nyomban fölpattanjanak, akár a vastapsra visszatérő 
színészek előtt a teátrum drapériája.

Bántó gyorsasággal érkezett asztalukhoz a felszolgáló, 
Alajos tüzet adott a lánynak (asszonynak?), kissé egymáshoz 
hajoltak, s a lány (asszony?) fáradtan aláhulló dekoltázsa alól 
elővillantak keblei. Frivol öntudatossággal éreztették jelenva
lóságukat, kitárulkozásuk maga volt a rafinált feminin báj, a 
gyermeki naivitás és a kokettáló szándékosság, pajzán turpis
ság, a szobrászművészetet az esztétikum oltáráról spongyával 
lesöprő realitás, az aláhulló szemhéjak alabástrom nővérei.

A  kép beégett AJajos retinájába: a cigaretta füstszűrőjére 
csücsörítő ajkak a félig lehunyt szemhéjak dekorációja a szex 
és az anyaság ikeroltárai fölött.

Rideg Alajos, akit baráti körben Aiojznak hívtak, belepirult 
a látványba. Legalábbis úgy érezte, ez történik vele, mert a 
kívánás és szégyenlőség kamaszos mérge áradt szét ereiben, 
úgy érezte magát, mint a csínytevésen rajtakapott kisgyerek, 
kiszolgáltatottan, mint a szükségét végző állat, többé nem



mert a lányra (asszonyra?) nézni, mert képtelen lett volna te
kintetének parancsolni, az újra a dekoltázs szentélyét fürkészte 
volna, így amikor a lány (asszony?) ismét tüzet kért, felé se 
fordult, csak a nyár hevében is száraz mókustenyerébe dugta 
öngyújtóját. Idegesen próbált beszélgetni a fiatalabb lánnyal, 
ám az szótlan volt, Alajos meg ügyetlen társalkodó, akárcsak 
pattanásos kamaszkorában. A  bágyadt konverzáció hallatán, 
és a feszült helyzet láttán Miss Erectio átvette az irányítást, 
lezseren kortyolt az italából, szívta a cigarettáját, és közben be 
nem állt a szája, csacsogott, kérdezett és magyarázott, mesélt, 
titkokat árult el, puha szópárnákkal vette körül a társaságot, 
és Alajos ezért rendkívül hálás volt neki. A  lány (asszony?) 
mondataival bepólyázta indokolatlanul sértett férfiúi hiúsá
gát, visszarángatta a való világba, ahol természetes az erotikus 
szikrák villózása, sőt a villámlás se ritka. Intenzív csacsogása 
érzelmi áradásként sodorta el Alajos gyermeteg gátlásait, de 
addigra már belemeredt az önsajnáló szerepbe, ami rút szín
házi maszkként virított továbbra is az arcán. Menthetetlen 
volt a helyzet, Alajos belebukott az első fölvonásba.

Az asztal márványlapján heverő mobiltelefon képernyő
jének színe egérszürkéből türkizre váltott, majd a készülék 
rezegni kezdett, végül megcsörrent, addigra felvette a Miss, 
jelentkezett, indulniuk kell a polgármesteri fogadásra, ahol 
elismerésben részesül a tanítványa. Rideg Alajos néhány lé
pésnyit elkísérte a lányokat, majd egy alkalmas háttér előtt 
megkérte, hogy lefényképezhesse őket. Amíg Alajos a ma
roktelefonjával bajlódott, hogy fényképezési módba állítsa, a 
hölgyek beálltak a fotóhoz, és spontánul megfogták egymás 
mindkét kezét.



Mintha ikrek lennének, árasztotta el valami melegség Alojz 
szívét. Vagy inkább Szapphó és Attisz Leszbosz szigetének 
sómarta szirtjein, ebből kellene operát írni, gondolta Alojz, 
miközben útjukra bocsátotta a két tüneményt. A  főtér ivókút- 
ját szomjas galambok rohamozták, és kortyolták az angyalok 
hideg verítékét. A  valós világban dél volt.



XXII. kép

A LÉTEZÉS 
HEVES IZGALMA



O
lyanok voltak, mint a macskák. A fiú rendelt, fi
zetett, majd elvette a pultról a sajtos-tej fölös lán- 
gost. A kiszolgáló négy szalvétát is tett a lángos 
alá, ám az így is sütötte a fiú tenyerét, egyik ke
zéből a másikba rakta, miközben céltudatosan haladt a piac

tér szélén, a halsütöde előtt elhelyezett étkezőasztalok felé. Az 
etruszkvörösre sült lány mediterrán kecsességgel és átható de
rűvel követte a fiút, aki képtelen volt kivárni, hogy az asztalig 
jussanak, beleharapott a lángosba. Aztán még kétszer. Nem 
egymással szemben, hanem egymás mellett ültek asztalhoz, a 
fiú rákönyökölt a zsíros-olajos bádoglapra, és újra belehara
pott a lepénybe. Ekkor dugta közelebb arcát a fiúéhoz a lány, 
óvatosan harapott az ételből, majd visszahúzódott a műanyag 
székbe, mintha valami biztonságot nyújtó barlangba vonult 
volna be, és rezzenéstelen arccal meredt a semmibe. Nem 
rágott, bizonyára valami belső, titkolt élvezettel kivárta, hogy 
az olajban sült tészta, a tejföl és a reszelt sajt harmonizálódva 
elolvadjon a szájában.

Mintha lassított filmen történt volna minden. És mintha 
folyamatos ismétlődésekből állt volna össze a jelenet. A  fo
lyamatosságot csupán a bekebelezésre váró lángos mennyisé
gének csökkenése jelezte. A fiú harapott hármat-négyet, mire 
a lány újra kimerészkedett érzelmi csigaházából, óvatosan, 
csupán fogával, ajkával érintve a lángost, harapott belőle, és 
máris iramodott vissza PVC magzatburkába. Kézzel egyszer se 
érintette meg se az eledelt, se a fiút, aki az egész rituálé alatt a



lányhoz hasonlóan némaságba burkolózott, és kifejezéstelenül 
meredt a halsütő cégtáblájára.

Szertartásnak tűnt a piaci falatozás, csakhogy Rideg Alajos, 
aki hajnali háromkor kelt, háromnegyed hatig komponált, 
majd felébresztette feleségét, közösen megkávéztak, megetette 
a macskákat, megöntözte a virágokat, és nyolc óra óta a piac 
környékén lődörgött, hogy kifundálja, milyen álláspontra is 
helyezkedjék majd az érettségi találkozót érintő megbeszé
lésen, nem értette, kinek is szól a ceremónia: az éteknek, a 
táplálkozásnak vagy a szerelemnek. Az ifjú pár egyszerre volt 
arisztokratikusan távolságtartó és unottan spleenes, ham
vukból kelt Lord Byron és M ary Shelley, és képtelenség 
volt eldönteni felőlük, hogy a vonzalom szenvedélye, vagy 
a küszöbön álló szakítás heve tüzel rideg, közönyös álarcuk 
mögött. Talán az angyalok nyelvén értekeztek egymással, 
miként azt a kábul tan szerelmesek teszik némaságuk mögött, 
mérik a csöndet, s örvendeznek, hogy értik az üdvözlet utolsó 
visszhangját, hiszen az angyalok és a szellemek a fény által, 
vagy annak hiányával kommunikálnak.

A  piac északkeleti szegletét lassan az olaj és a sült hal 
átható bűze vette birtokába, a szakácsnők elkészítették az 
első porciókat, nem csak a kofák, hanem a közeli műszaki 
szakközépiskola tanárai is szívesen ropogtatták itt a tengeri 
apróhalakat. Alajos az Adrián kedvelte meg a giricét, akko
riban még, amikor szalmakrumplival keverve szolgálták fel 
az olajban sült, sós halat, és méretük alapján nem lehetett 
megkülönböztetni, melyik a hal és melyik a krumpli. Azóta 
ezek a halacskák is megnőttek, a sütödékben szardinella 
helyett immár szardíniát készítenek. Alajos ettől függetlenül



szerette ezt a csemegét, akárcsak a sajtos-tej fölös, de akár a 
sima lángost is, csakhogy évek óta átugorta a reggelit, így most 
se evett semmit, valójában hidegen hagyta a piaci kínálat.

Mennyivel egyszerűbb ez az állatoknál, gondolta Alajos. 
Bömbi macska, a kandúr azon nyomban belefúrja a fejét a 
tálkájába, ahogy megkapja adagját a konzervből, és föl nem 
emeli, amíg ki nem takarít mindent az edényéből. Kifli, 
Bömbi anyja, akárcsak a piacon látott lány, időről időre ar
cával gyengéden félretolja a fiát, kiemel egy falatot a tálból, 
majd visszavonul, elrágcsálja a húsdarabot. Bömbi húga, 
Sátán pedig tüntetőleg és lenézően elutasítja a konzerveledelt 
és csupán granulált tápot hajlandó ropogtatni. Talán nem 
is olyan egyszerű az állatok lelki élete, gondolta meg magát 
Alajos, aki egyszerre csupán egy látványszeletre volt képes 
összpontosítani, ám olykor annyira erősen, hogy a képek ösz- 
szemosódtak képzeletével, ilyenkor a kézzel fogható átcsúszott 
az ésszel felfoghatatlan tartományába, gondolatai leváltak az 
érzéki világról, előbb hangokat, hangjegyeket számlált, majd 
betűket, a fény és a lélek konfigurációit, angyalok vízjegyét 
a régen kivágott platánfák soha el nem hullajtott levelein. 
Ilyenkor bizonyos volt benne, hogy egyedül létezik a világ
ban, de a világ se egyéb, pusztán képzeletének játéka, egyedül 
trónol -  mint párosodásra sóvárgó béka a lótuszlevélen -  a 
végtelen, fagyos üresség legmélyén, és szívében meg-meg- 
koccan a gyémánt agyarú magány. Csontjait, ereit, pórusait 
ilyenkor átjárta a létezésébe vetett hit nihilből táplálkozó he
ves izgalma. Az ontológiai bizonyosság ilyetén megerősítése 
mellett Alajosban nem fogalmazódott meg, hogy nem neki 
kell operatémák után caplatnia sivár városának rejtett, buja



esemény-televényében, hanem a történetek maguktól já
rulnak elébe, ő pedig úgy áll ott, mint a világ fala, mögötte 
semmi, bár olykor hallatszik mögüle némi neszezés, de az 
bizonyára csupán érzékcsalódás.





XXIII. kép

AHOVÁ AZ ANGYALOK 
SE JÁRNAK SZÍVESEN



T H ^  ideg Alajos hosszasan vizsgálta a kávézó elé pányvá- 
I  J f  zott ló megkopott, de tisztességes szíjgyártó mun- 

f  \  káról árulkodó szemellenzőjét. A  bőrdíszműves, 
JL %*. vagy inkább nyerges talán fél évszázaddal is ko
rábban készíthette, ki tudja, hány lónemzedéket szolgált ki, 
és mennyi tulajdonost váltott. A  színevesztett szemtakaró mö
gött mintha pulzált volna az idők végezetéig a bogyófához 
kötött jószág szemgolyója, olyan volt, mint a gömbölyű, va
kon szürke térfigyelő kamerák burája, csak azokban élettelen 
az optika, míg a kamerákhoz hasonlatosan mozdulatlanságra 
kárhoztatott mén (vagy paripa?) szeme idegesen vibrált, re
megése mintha szívének dobbanásait tükrözte volna vissza 
lehatárolt látóterének semmis keretén belül.

Alajos rövid kerülővel jutott vissza a Színházklub előtti 
teraszra, ahol nyoma se volt már a zápornak, a felszolgálók 
újra kihordták a vendégek székeire a párnákat és háttámlákat, a 
fiatalok előmerészkedtek az épület fedett részeiből, iddogáltak, 
tereferéltek, a hangszórókból szolid retro zene szólt. A  muzsi
kus és kissé zeneszerző Alajos számára a zenében a retro nem 
bírt jelentéssel, a muzsikát jóra és elviselhetetlenre osztotta, 
és ugyanígy hajlamos volt időbeli sétákra is, amelyek során 
soha nem érezte egyik periódus maradiságát valamelyik másik 
időszakkal szemben. Mindenütt jó, vagy mindenhol rossz, 
mindez attól függ, hogy mit, mennyit és hogyan vagy hajlandó 
elfogadni magadból és a környezetedből, vallotta.



Miközben eljutott a piactérről és Színházklubig, a felszálló 
párát élvezve -  ilyen páratartalom mellett ízletesebb a do
hányfüst — alaposan szemügyre vette az egykori Singer-házat. 
Singer Samu fotográfus élt ebben a szecessziós épületben, 
aki 1889-ben nyitott fényképész stúdiót a korábban Jovan 
Buzadzic tulajdonában álló telken. Singer Samunak fogalma 
se volt róla, hogy egy hajdani dzsámi helyén rendezte be 
műtermét, és azt se sejthette, hogy majd áruház költözik be 
a pazar épületbe, és egy huszadik századi éjszakán az emeleten 
álló magánlakás fürdőszobájából mennyezetestől a csarnokba 
szakad a fürdőkád a benne ülő, rémült tulajdonosnővel.

Ahogy Rideg Alajos belekortyolt a négy jégkockával is hű
tött tonikjába -  nyilvános helyen ritkán fogyasztott alkoholt 
- ,  akaratlanul is föltekintett az égre, az ostorfák levelei közt 
fölvillanó kondenzcsíkokra, amelyek helyét nyomban azok a 
zafírkék fényremegések töltötték ki, amelyek Zita szobájában 
a létezés dinamikájának apológiájaként vették körbe kettőjük 
röpke, beteljesületlen numeráját.

Alajosnak fogalma se volt, hogyan került a szobába. Az 
imént még a teraszon ült, vagy a piacon sétált, vagy a vadász
görény által levizelt lábbelijét szárítgatta, most meg egyszerre 
az éjszaka birodalma szippantotta magába. A  berendezésből 
úgy tűnt, a saját hálószobája, ám mintha az 1920-as Das 
Cabinet des dr. Caligari expresszionista film díszletei töltötték 
volna be a teret, és a franciaágyban nem a neje, hanem Zita 
feküdt egy kéziratcsomaggal a kezében, és mintha nem láto
más, hanem a világ legtermészetesebb dolga lenne, azonnal 
invitálta, hogy vetkőzzön, feküdjön mellé, olvassa el leg
újabb novelláját, mondjon véleményt róla. Alajos még inkább



önmagán csodálkozott, hogy a kérésnek (parancsnak) nyom
ban eleget tett, pizsamáját nem lelvén, meztelenül befeküdt az 
asszony mellé, bár háta közepére se kívánta a novellaolvasást, 
hát még a véleményalkotást. Muzsikusként, és kissé zeneszer
zőként vonzódott ugyan a művészet minden neme iránt, de 
nem szívesen vállalkozott volna mások műve elbírálására. 
Most viszont úgy érezte, kénytelen lesz. Az asszony egyszerű
en ellenállhatatlan volt. Ekkor jelentek meg a mennyezeten 
a kék fénypászmák, amelyek lassan köröztek a helyiségben, 
mintha valami elalélt diszkógömbről verődne vissza egy bá
gyadt reflektor fénye, ám ilyen eszköz, határozottan állítható, 
nem volt a szobában.

Zita laza hálóinget viselt, ezt Alajos akkor tapasztalta, ami
kor pucéron, teljesen kiszolgáltatva, megpihenő űzött vadként 
mellé feküdt, és igyekezett a takaró alá férkőzni. Hosszasan 
fészkelődött, mire megtalálta a pózt, hogy az asszony feje a 
jobb bicepszén nyugodhatott, és ugyanebben a kezében tar
totta az olvasólámpa alá a kéziratot, bal tenyere e helyezkedés 
során becsúszott a hálóing kivágása alá. Megérintette, vagy 
inkább határozottan kezébe fogta a nő bal emlőjét, tenyere 
alatt érezte duzzadó bimbóját. Sokkal elasztikusabb, feszesebb 
volt Zita melle, mint amire a kezdeményezésre képtelen, de 
igyekvő Alajos gondolni mert volna. A  nő viszont gyengéd, 
bár határozott gesztussal kiemelte a férfi kezét hálóingéből, 
és egy bájos fej mozdulattal, a kelleténél hosszabban lehunyt 
szempillákkal, a folytatást tekintve ígéretes biccentéssel arra 
biztatta, olvasson.

Alajos köpni, nyelni nem tudott. Olvasott, hangja, mintha 
egy bírósági tárgyaláson saját ítéletét hallgatná, és ártatlansá



gának — ez esetben dehogyis ártatlanságának -  bizonyítására 
már nem nyílik módja. Olyan hely ez, a hitvesi hűség meg
csúfolásáé, ahová az angyalok se járnak szívesen, gondolta.

Az igazi megpróbáltatás viszont még csak ezután követ
kezett. Az olvasást, voltaképpen a fölolvasást követően Zita 
követelte a véleményt is. Nem szavakkal, hanem ágybéli mo- 
corgásával noszogatta ítéletalkotásra Alajost. Mintha valami 
bensőséges ragaszkodását mutatná gesztusok révén, lábai 
közé zárta a férfi feléje fordított bal combját, és unszolásként 
hozzá nyomta szeméremdombját. Alajost nem csak a nő moz
dulata lepte meg, hanem hogy valami érdesen szúró érzete 
támadt a nő közelítésétől. Nem tudta meghatározni, a vé- 
nuszdomb szőrzete ilyen kefeszerű, vagy már a szeméremajkak 
szőrzete ingerli lassan halotti verejtékben úszó bőrét. Kinek 
van még ma nem szőrtelenített pinája, villant át az agyán, a 
zafír remegésbe borostyán árnyalatok olvadtak, és a férfiban 
benne szakadt a szó. És újra jött a kérlelő pillantás, az unszoló 
női kelletés, beszélni kellett. Alajos hebegett, mondta ugyan, 
a bevezető lassú és elnagyolt, mire Zita újra végigdörzsölte 
combján a szeméremszőrzetét, Alajos meg mondta, mond
ta, amiről fogalma se volt, Zita második altesti mozdulása 
nyomán összerándult a herezacskója, gyomorszájába pedig 
mintha jeges követ dobtak volna az angyalok, hidegen szorult 
össze, a vágy és a felelősség nem talált összhangra, a verbális 
szex soha nem volt jelessége, most meg Zita álnokul nyelvén 
fogta. (Bár fogta volna!) Alajosból kifogyott a szusz, az értel
mezhetetlen kritika hallatán Zita is ellanyhult. A  feszültség 
kisült a nagy és ordító ürességben. El is szenderedhettek, Ala
jos réveteg álmában azt hallotta, hogy a szomszédban valaki



folyamatosan lehúzza a W C öblítőjét. Ahogy megtelik a 
tartály, valaki máris húzza a zsinórt, kitartóan, következetesen. 
Fölocsúdva Alajos rájött, ha a hálószoba voltaképpen saját 
szobája, az illemhely is a lakáshoz tartozik, és ha így van, 
valaki a családból előbb-utóbb fölébred a szokatlanul ismét
lődő hangra, és akkor rajtakapják Zitával az ágyban. Erre a 
gondolatára nyomban kitisztult az agya, és rájött, a ritmikus 
hang nem az öblítő zubogása, hanem a neje horkol ütemesen 
a szomszéd ágyban. Alajos keményen markolta merev vessze
jét, mintha bocsánatkérő virágcsokorként kívánta volna Zita 
kezébe nyomni, hogy a tervezetlen légyott kimenetele nem 
rajta múlott, addigra azonban Zita már tovaszállt az álom 
zafírsugarain, csupán Alajos duzzadó heréinek lüktetése őrizte 
vélt jelenlétét. Alajos annyira még emlékezett, hogy kritikája 
után, ami során ki tudja, mit hordott össze, Zita kibontotta 
bal mellét a hálóinge alól, és csókra kínálta bimbóját. Alajos 
ajkán még ott volt az íze. Olyan, mint bármelyik más test 
íze: közömbös vagy kihívó. A  csóktól függ.

Mint ahogy az is rajtad áll, morfondírozott, hogy leiszod a 
tonikot a jégkockákról, vagy adsz magadnak egy újabb esélyt 
a meg nem valósult élmény újraéléséhez.







XXIV. kép

ROPPANT
ALMÁRIUM



M z identitás nem egyéb, mint az emlékezet. Az vagy, 
/ I  amire emlékezel. Az álmok egy másik élet emlék- 

/  I  képei. Ha álmaidra emlékezel, talán megismered 
-JL J L  önmagad -  gondolta Alajos, aki néha Alojznak hit
te magát. A  konyhában állt, kihúzta az evőeszközös fiókot, 
kiemelt egy mokkáskanalat, hogy megkeverhesse kávéját, de 
a kanál kicsúszott ujjai közül, és akárcsak az idők mélyén a 
cukrászdái fagyialtos lapát, menthetetlen zuhanórepülésbe 
kezdett. A kissé még kábult Alajos úgy bámult utána, mint
ha irgalmatlan szakadék mélyére tekintene, szinte maga is 
beledőlt a mélységbe, és szinte az időtlenségből riadt vissza a 
jelenbe, amikor az ezüst vagy alpakka kanál -  Alajos soha nem 
adott a világi hívságokra -  a laminált padlóhoz csapódott. 
Ha csak fél lépéssel közelebb áll az asztalhoz, mint a komód 
fiókjához, a kanál csendesen belesimul a szőnyeg puha bojt
jaiba, de így, mintha márványlapra vetettek volna egy marék 
rézcsengettyűt és üveggolyót, a becsapódás hangja kozmikus 
erővel robbant bele a lakás csöndjébe.

Hiába volt Alajos muzsikus, ehhez hasonlatos hangot még 
nem hallott, olyan volt, mintha lélekharangot csendítettek 
volna egy üvegbura alatt, majd a magas rezgésszámú hang
hullám sorra bekukkantott volna a konyha minden sarkába, 
belegubancolódott volna az ott megbúvó pókhálóba, majd 
elrugaszkodva tovább körözött valami láthatatlan Möbius- 
szalag mentén a helyiségben, végül mintha egy láthatatlan 
mandala labirintusában tévelyegve távozna az emberi hallás



tartományából, miután keresztül-kasul járta Alajos lebénult 
agyát, az ott begyűjtött lélekinformációkkal az angyalok 
birodalma felé nyargalt tova.

Te még nem tudod, de már halott vagy. Alajos így tudta 
volna szavakba önteni az ismeretlen frekvencia által keltett 
érzést, vagy sokkal inkább: tapasztalatot.

Az utolsó ítélet előtt sem hallhatsz egyebet, csupán kanalak 
és villák csörgését, ahogy a pincérek üres tányérodba dobálják 
evőeszközeidet, hogy megtisztítva azokat az idők végeztéig 
egy roppant almáriumba zárják. Nincs tovább, csak a félelem, 
borzongott bele az ezüstcsendülésbe Alajos. Minden elpereg, 
elillan, csupán a félelem birodalma határtalan. Ezt a tarto
mányt nem a természet teremtményei népesítik be, hanem 
a hagymázas álmok szüleményei, tébolyult ősistenségek ocs- 
mány kreatúrái. Falánk falkáik egymást nyüstölik, mindad
dig, amíg az egyik légió föl nem falja a másikat. Olykor saját 
fajtájukba is belekapnak, akárcsak a borjúszívet marcangoló, 
a vérszagtól bódult piranhák, és ha ilyesmi történik, társukat 
is elfogyasztják, a fekete űr, a fáradt nihil pedig elnyeli őket 
mind, ha éppen úgy akarja. Az angyal pedig csak ül a semmi 
peremén, összezárta szárnyait, és alszik. Hidegen hagyja a 
pokoli lakoma.

Ezüstfejszével csapott le a villám az égből, és olyat reccsent 
a mennydörgés, mintha ezer fa dőlt volna ki egyszerre, köztük 
a bogyófa is, ahová a zápor elől menekülő kocsis a szomorú 
tekintetű lovát pányvázta.

Alajos leült az asztal mellé, kezébe fogta a csészéjét. A 
tejszínhab angyali rozettájának közepéből a ló antracit szeme 
villant rá.
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