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KATI A TAUROSZOK KÖZÖTT

Van egy motorom. Piros automatic, a rendszáma 
6162. Néha viccesen Pacinak nevezem Talpraesett 
Tóm nyomán. Nem volt jó a múlt hónapban. El volt 
szakadva valami szajla ott a gáz körül. Most már jó. 
Illetve más a baja. Hol a benzin folyik, hol meg a 
hangtompító esik ki a kipufogóból. Az is előfordul 
néha, hogy az a zsinór . . . Tudniillik nincs gyertya
kupakom, hanem csak a gyertya végére oda van köt
ve az a zsinór, amelyiken keresztül áramot kap. Ez a 
zsinór szokott néha leesni, és olyankor leáll a motor. 
És ha már a gyertyánál tartunk: szokása beköpni is. 
A fazon ott kezdődik, hogy nincs gyertyakulcsom, 
illetve van, de soha nem hordom magamnál. Múltkor 
meg egy istenért sem akart begyújtani. Kati megkért, 
hogy vigyem haza. Tudja ő is, hogy nem szeretek 
hurcolászni senkit motoron, de beleegyeztem. Le
gyen, elviszlek! Vagy félórát próbáltuk felváltva 
berúgni, megtolni, de csak nem akart gyújtani. Közben 
kifolyt egy jó adag benzin. Arrább toltam a motort, 
és az öngyújtómmal meggyújtottam a tócsát. Kati 
ezen röhögött, de mégis elindult gyalog. Én meg 
mellette toltam a Pacit. Beszélgettünk volna, ha lett 
volna miről. Sosem volt valami sok közös témánk. 
Aztán Kati elfordult, én meg mentem tovább egye
nesen, ki a Tisza-partra. Megpróbáltam megint be
gyújtani a motort, de csak annyit értem el vele, hogy



megint megeredt a benzin. Persze azt is meggyújlol- 
lam. A házunk előtt letámasztottam a lábára. Néz
tem az eget. Nem volt rajta semmi különös. Már ép
pen indultam befelé, amikor eszembe jutott valami. 
Hogy nekem?! Megfordultam, kiakasztottam azt a 
vezetéket, amelyik a tartályból a motorba vezeti a 
benzint, és sétálgatni kezdtem járgányommal. Egy 
gyönyörű bűzlő benzinesfkot húztam a gyepen. Meg
gyújtottam. Néztem, míg el nem lobbant. Apámék 
már aludtak. Bementem a szobámba, és bekapcsol
tam a tévét. Már az éjszakai műsornak is vége volt. 
Betettem a videóba egy kazettái: Asterix tizenkét 
(12) próbája. Ha minden igaz, akkor ez, egy kissé 
jobb fordításban, az Asterix és Róma meghódítása, a 
Les douzc travaux d’Asterix című film. De csak ak
kor, ha minden igaz. Csak akkor, ha Pitagorasz tétele 
továbbra is c2=a2+b2. És csak akkor, ha Pitagorasz 
tétele továbbra is csak cé négyzet egyenlő á négyzet 
plusz bé négyzet. És csak azért, mert minden vízbe 
helyezett test annyit veszít a saját súlyából, amennyi 
az általa kiszorított víz súlya. No, ez az egész Katit 
egyáltalán nem érdekelte, és tulajdonképpen azt sem 
tudta, hogy kint volt nálam öl Asterix és egy Talpra
esett Tóm rajzfilm. Pedig kint volt még a Rózsák 
háborúja és a Miss Daisy sofőrje is. Őt csak az érdekel
te, hogy minél előbb hazakerüljön, és ebben nagyon 
jó szolgálatot tudott volna tenni neki az én moto
rom, ha nem döglik be. A bátyját is csak azért küldte 
haza, mert biztos volt benne, hogy én ingyentaxin el
szállítom, és el is szállítottam volna, ha a motorom 
hajlandó lett volna begyújtani. így azonban gyalog 
kellett hazamennie. Pedig ha a bátyját nem küldi ha
za, az elvitte volna lábtekerészeti tovalöködömén. 
így azonban szereztem nála még egy rossz pontot 
magamnak. Pedig én megpróbáltam közelebb fér



kőzni hozzá. Régebben, amikor volt is valami közöm 
hozzá, akkor se nagyon szerettük egymást. Ponto
sabban: ő utált engem, s én, mivel ezt tudtam, lassan, 
de biztosan ugyanúgy kezdtem érezni iránta. Hülye 
kis szűz csajnak tartottam, pedig mint az később ki
derült, akkor már nem volt szűz. Zolinak mondta cl 
egyszer. Az történt ugyanis, hogy mivel Zoli szépfiú, 
Kati elment vele. Állítólag mindent csináltak, csak a 
végén a lényeget nem. Amolyan peltingbuli volt. Ak
kor mesélte el a csaj, hogy egyszer már lefeküdt egy 
focistával, de nem volt jó neki. Mikor ezt nekem Zoli 
elmesélte, csak egy megjegyzésem volt: -  Jött volna 
hozzám! . . .  Erről a bizonyos Zoliról el kell monda
nom, hogy sosem volt egy nagy ész. Szépségért ugyan 
háromszor sorba állt annak idején, mikor osztották, 
de észért egyszer sem. Ilyen téren én tartottam el. A 
baj csak ott volt, hogy ő engem nem tudott eltartani 
szépség terén. Kati pedig olyan nő, akit a férfinál el
sősorban az érdekel. Tulajdonképpen lehet, hogy 
pont ezért utált ő engemet, mert szépségért meg én 
nem álltam sorba. Csak az a fazon, hogy Kati sem, 
mert bár nem volt csúnya, arcának mégis torz képet 
adott szája bal felének kábé negyvenöt fokban lefelé 
ívelő vonala. És nagy hibája volt még a kissé túlmé
retezett csípő és fenék mellett az, hogy nem szerette 
Asterixet és Talpraesett Tomot.

Meglepett, mikor cigivel a szájában láttam Katit. 
Annak idején még a füstjét is utálta, hát még az ál
landó és le nem mosható dohánybűzömet. Emlék
szem, egyszer megkértem, hogy pisáljon a szájamba. 
Eleinte húzódozott, de aztán belement, hogy bele
hugyozik egy pohárba, és aztán én azt megiszom. 
Csak a nyelvem mártottam bele. Jó íze volt, de Zoli 
addig szuggerálta, hogy öntsem ki, míg végül megtet
tem. Különben tökrészeg voltam. Főztem egy kávét.



Semmi különös sincs a dologban, hiszen közismerten 
kávéimádó vagyok. A kávé mellé pedig rágyújtottam. 
Ennek az az érdekessége, hogy leszokófélben va
gyok. Este háromnegyed kilenc van, és ez még csak 
a harmadik ma. Kábé minden másnap jön be, hogy 
öt alatt tudok maradni, de a többi napokon is csak 
alig megyek tíz fölé. Főleg kávé és alkohol mellett 
szokott megemelkedni a számuk. Kati pedig most 
szokott rá. Különben cn se akarnék leszokni, ha nem 
köhögnék tőle úgy, mint egy tüdőbajos. Hülye sztori, 
de ez van.

Találtam a könyvesboltban egy exkluzív kivitelű 
folyóiratból két számot. Címe Latina et Graeca. Ré
gi számok. Az egyik ’86-os, a másik nyolcvanhetes. 
Meg egy könyvet. Az antik színház Jugoszlávia terü
letén. Mind a hármat megvettem. Atlapozgattam 
őket, de komolyabban nem olvastam el semmit sem 
belőlük, mivel kurva álmos voltam. Az történt, hogy 
az éjjel nemigen aludtam. Alig másfél órát, s állapo
tomon még a délutáni plusz másfél óra sem tudott 
javítani. Annak idején Thromby mondott egy frap
páns megállapítást az ilyen állapotra: olyan vagyok, 
mint egy kivert fasz. Úszni is csak e miatt az állapot 
miatt nem mentem el. Tegnap voltam, Zolival. Ak
kor elhatároztam, hogy ha csak tehetem, mindennap 
elmegyek. Kétszer átúsztuk oda-vissza, aztán ugrot
tunk néhány fejest, majd ismét kiváltottunk két-két 
menettérti jegyet. Magyarul: retúrt. Mit túrt?

Tart túrt. Mit túrt? Tömeget túrt. Mit túrt? Tököt 
túrt. Mit túrt? Törököt túrt. Tábort túrt. Mit túrt? 
Táblát túrt. Mit túrt? Tőrt túrt. Mit túrt? Tükröt 
túrt. Mit túrt? Tarzant túrt. Mit túrt? Tehenet túrt. 
Mit túrt? Tantermet túrt. Mit túrt? Tandemet túrt. 
Mit túrt? Tilingert túrt. Mit túrt? Túrt?. . . tú r t . . . 
Stb.-t túrt. Stb. Stb. Fúrt, fűlt, pult, múlt, hullt,



kult(usz) stb. . . .  And othcrs, és még sokan mások. 
Köztük persze Kati és Tanja is, végső esetben pedig 
még azt is megkockáztathatjuk -  hiszen aki mer, az 
nyer, és kockázat nélkül nincs haszon. Mit túrt? Ta
mást túrt. Seggbe? Naná, majd a konyhába! -, hogy 
Zoli is. Zoli is részeg volt aznap este. Részegebb, 
mint én. Volt előtte az asztalon két dupla vodka. 
Fogta az egyiket, és a saját fejére öntötte. Megfogta 
a másik poharat, és annak a tartalmát átöntötte az 
imént kiürített pohárba. No már most: a teli poharat 
visszatette az asztalra, az üreset pedig egyszerűen el
engedte, arra hatni kezdett a Föld gravitációs ereje, 
és zuhanni kezdett, majd pedig egy közepes erősségű 
csörömpölés kíséretében földet ért. Természetesen 
eltörölt. Eltört. A pincér végignézett rajta, s csak 
annyit mondott: -  Tudod. Zoli egyetértőén és helyes
lőén bólintott. Mit tett? Nem tett, bólintott. Mit 
tett? Túrót tett. Túrót evett. Tőlem ugyan ehetett, 
mert én már olyan részeg voltam, hogy menni is alig 
bírtam. Tudtam, hogy az előttem levő érintetlen 
dupla gint már nem fogom meginni. Zoli akkor meg
kérdezte, hogy mit iszom. Fizetett még egy túrát. 
Lassan kilocsollam az asztal alá a még meglevőt, 
hogy ne égjek le a következő érkezésekor. Bevallot
tam Zolinak, hogy fülig szerelmes vagyok Tanjába. 
Előadtam neki a privát kis problémáimat, és tanácsot 
kértem. -  Idd le magad. Hülyeség, ez akkor már tel
jességgel lehetetlen volt. A többiek is mind azt taná
csolták. A picsába az alkoholizmussal! Persze, mikor 
hazamentem, megint nem volt kedvem lefeküdni. 
Ültem az ágy szélén, és bámultam magam elé. Elha
tároztam, hogy felállók, levetkőzöm és lefekszem. 
Addig rendben is volt, hogy felálltam, de folytatás
ként csak annyira tellett, hogy odaüljek az asztalhoz. 
Odaültem hát. Hova ült? Üstbe ült. Fült. . .  stb. .. .



Másnap persze alaposan elaludtam. Fél kilenc he
lyett délben ébredtem fel. A vekker nem ért semmit.

Zolival ültünk, s mikor megjelent Kati, egyikünk 
sem reagált. Látszott, hogy nem tud mit kezdeni ma
gával. Odaült az asztalunkhoz. A klasszikus sablon
kérdések és -válaszok után beszélgetésünk visszatért 
a csaj érkezése előtti holtpontra, vagy ha úgy tetszik, 
nullpontra, negatív irányú folyásába. Nézelődtünk 
mindannyian, de egyikünk sem fedezett tél semmi 
különöset, semmi említésre méltói. Autók, városi 
buszjáratok, rohanó emberek, egy eltévedt kerékpá
ros, motorosok, szaladgáló gyerekek and others . . .

-  Szórakozunk, szórakozunk. . .  -  nyögtem, kons
tatálván az emelkedett hangulatot.

-  Mi ez a zene?
-  Fogalmam sincs, de jócskán depresszív.
Megbeszéltük, hogy iszunk egy túrát. Katit küld

tük el érte. Zolinak kávé, nekem meg Katinak pedig 
kóla. Ott csak presszókávét főztek, s mivel azt nem 
bírom elviselni, kólát kértem jég nélkül. A pénzt persze 
én adtam Katinak.

-  No, végre, itt vagy! Nem tudod, miről maradtál le!
-  Miről?
-  Olyan magasröptű eszmecserét folytattunk itt Zo

lival, hogy mindenki megirigyelne bennünket érte.
-  Miről?
-  Telepatikusán és mindenről, különös tekintettel 

a közérdekű problémákra.
Kati mesélni kezdett valamit, hogy sokat veszek

szik újabban a szüleivel, meg egy fasziról, aki tetszik 
neki- Oda is figyeltem meg nem is. A fejemet beállí
tottam kábé félpercenkénli bólogatásra, és elindul
tam gondolataim asszociatív országútján. (Jó, mi?) 
Tulajdonképpen egy cikk járt a fejemben, amit dél
előtt olvastam egy régi IPM-ben Héródész Altikosz



ról. Volt ott valami szexteszt is. Odanyújtoltam a Ka
tinak. Vágta a pofát, hogy ne baszogassam, de azért 
szívesen végigcsinálta.

-  De miért vagyok én animális meg szadista, ha 
Alain Delon a kedvencem?

Belekukucskáltam a libidójába, de lármázni kez
deti, hogy semmi közöm hozzá, meg hogy hülye bü
dös nikotinszagú paraszt vagyok. Érdekességként 
jegyzem meg, hogy ekkor már ő is cigizett. Rengeteg 
dolgom lett volna pedig. Egy levél megírása már hu
zamosabb ideje várat magára, tanulnom is kellett 
volna a másnapi vizsgára, olvasnom is kellett volna, 
mert már kezdte visszakövetelni, a tulaj a könyvet, 
meg telefonálnom sem ártott volna már Atínak. De 
ő a hülye: miért épp engem kell kiszúrnia ilyesmire. 
Kitöltöttem én is a szextesztet. A libidóm csak har
minchat lett, az intenzitásom meg harminchárom, 
kétszer voltam animális, négyszer cerebrális, ötször 
exhibicionista, egyszer homoszexuális, nyolcszor ma
zochista, hatszor nárcisztikus, háromszor szadista és 
szintén háromszor poligám, négyszer pedig voyeur. 
Ennyi. Közben kisütött a nap. Ritka az ilyen világos
ság a szobámban. Beteltem egy kazettát a magnóba. 
Welcome to Greece No 9. Többek között rajta van 
a Play Bouzouki, a Zorbas és a Ki fizeti a révészt? 
című filmsorozat zenéje. Magyarul ez kábé annyit 
tesz, mint Who pays the ferryman. A borítóján há
rom alak szirtakit táncol. Kati mondta, hogy ő is tud 
néhány lépést. Tavalyelőtt volt Görögországban, és 
akkor tanulta. Van ott az apjának egy ismerőse, va
lami gyáros, annak a fia szerelmes volt bele, el akarta 
venni feleségül, de ő nem hagyta magát. Azt mondja, 
hogy a görögök, ha dolgoznak, dolgoznak, de ha le 
ülnek enni, akkor két óra is beletelik, mire felkelnek. 
Esténként meg nagy mulatozásokat csapnak, ahol



szirtakit táncolnak. Persze részletesen kifaggattam, 
hogy lehet a legolcsóbban megúszni egy nyaralást, 
mennyiért váltják a drachmát, hogy lehet munkához 
jutni, narancsot vagy banánt szüretelni. Láttam egy 
hirdetést. Társasutazást szerveznek a velencei bien- 
náléra. Az időpont is megfelel, csak drága: 1250 dinár.

Különben már a Pile Moje is volt Görögország
ban. Tulajdonképpen ő hozta ezt a kazettát. Én meg 
átvételeztettem magamnak a Pépével. Pépének is 
megtetszett, és néhány dalt saját részére is átvett. Is
ten neki. Én meg a kezembe vettem Babitsot. Régen 
elzengtek Sappho napjai.

„A líra meghal. Nagyon is merész 
kezekkel téptük a kényes leány 
hegedű-testét, vad-vad hangokig 
csigázva, hogy ma már csak nyögni tud 
s hörögni mint halódó . . . Nincs ütem 
jajában többé, nincs se szó, se tag: 
az értő agy s zenés szív nem beszél, 
csak a tüdő liheg, csak a torok 
kiált s szédült gyomor álmodik 
A líra elhal, néma ez a kor. ”

De ha el is hal, akkor is gyönyörű, fantasztikusan 
lírai ez a halál. Sokkal inkább lírai, mint az, hogy már 
éjfél is elmúlt, és nem tudok mit kezdeni magammal. 
Hogy lenne kedvem aludni, mikor délután egykor, 
azaz csak a rend kedvéért: tizenhárom órakor kel
tem fel. Nekem tehát még csak késő délután van. 
Felkelés után rögtön ebédeltem, aztán meg leültem 
a tévé elé. Valami filmet sugároztak az Antikrisztus- 
ról. Alighogy elkezdődött, vihar jött, és így nem bír
tam tovább nézni, ugyanis féltem, nehogy a villám 
belecsapjon a tévébe, és ezért kikapcsoltam. De ki



toltam ám velük: bekapcsoltam a videót. Bevonul
tam a szobámba, és olvasgattam, különféle újságokat 
lapozgattam, meg ilyesmi. Szóval, semmi értelmes. 
Mikor a vihar elvonult, ismét bekapcsoltam a tévét. 
Abban a pillanatban, ahogy a tévét bekapcsoltam, a 
videó kikapcsolt. Rövidnek bizonyult a szalag. Milyen 
szerencse! Mármint az, hogy épp akkor kapcsoltam 
be. Kábé öt perc volt még hátra. Azt végignéztem, 
majd visszahajtottam a videoszalagot a film közepére, 
ugyanis kábé ott jött a vihar.

Egész délután készültem felhívni Katit telefonon, 
de nem volt meg hozzá a kellő lelkierőm. Igen, lel
kierő szükségeltetik hozzá, ugyanis kurvára fel van 
baszódva rám, most kivételesen komolyan és tartó
san. Szerintem elhatározta, hogy soha többé nem áll 
velem szóba. Tegnapelőtt már felhívtam egyszer -  
akkor sikerült elég erőt összetoboroznom magam
ban -, de az anyja azt mondta, hogy elment fürdeni 
a strandra. Isten neki, de szerintem letagadta. Az a 
nagy helyzet ugyanis, hogy két telefonjuk is van, és 
hallottam, hogy mind a kettőt felvették egyszerre, 
olyankor valami mindig kattanni szokott, s mintha 
beleszólt volna Kati, hogy HALLÓ, de nem akartam 
vitatkozni, majd megpuhul, majd meglágyul. No és 
hogy miért is a harag: hát, kérem szépen, az történt, 
hogy valahogy nagyon jóban voltunk az utolsó hetek
ben, s egy hetet itthon töltöttem időközben, nem lát
hattuk egymást. Telefonon értekeztünk ugyan -  nem 
túlzók! -, két-három órát kábé minden másnap. Csü
törtök délelőtt felhívtam, hogy délután jövök. A 
hangjából úgy vettem ki, hogy örül. Ez könnyen fél
reérthető: sokan, ha hallanák, azt hinnék a tónusból, 
hogy látni sem akar, de én már ismerem, tudom, 
hogy nála mi mit jelent. Szóval örült, hogy jövök, s 
bár egyikünk sem mondta ki, mindketten tudtuk,



hogy kefélés lesz a vége. Nem mintha ez olyan külö
nös dolog lenne, de fontosnak tartom megemlíteni a 
lentieket, a lenlebbi sorok könnyebb megértése vé
gett. Mikor odaértem, ismét felhívtam, azt mondta, 
most rögtön nem bír bejönni, mert holnap vizsgája 
van, és tanulnia kell, de várjam meg a klubban, két- 
három óra múlva odajön. Csak mellékesen jegyzem 
meg, hogy ez este kilenc (21) körül volt. Mentem hát 
a klubba. Dóráék asztalához telepedtem le. Ott volt 
ismerős. Beszélgettünk, iszogattunk. Formában le
hettem, hiszen három nőt is sikerült szóval tartanom. 
Ok voltak Dóráék. Először mindenki sört ivott, de 
aztán át kelleti térnünk a borra -  anyagi okok miatt. 
S ment a duma, folyt a bor, gyulladtak a cigik. Kis 
idő múlva Dóra megkérdezte:

-  Mi az: félszemű, huhog és kefélni akar?
Mivel senki sem tudta, ismét ő következett: bal 

kezével letakarta bal szeméi és huhogott. Hu-húúü!
Dóra röhögött. Akadt, aki nem értette. Há mikó 

paraszt! Közben jött egy újabb üveg bor. S így ment 
ez egészen addig, míg Kati meg nem érkezett. Kicsit 
letörten, kicsit a tanulástól meggyötörtén, kicsit föl- 
baszódva, mint mindig. Pár másodpercre beállt vala
mi feszültség, amit azonban gyorsan sikerült felolda
nom. Döntenem nem volt nehéz: egy újabb trófea 
vagy a már ismert, a megszokott, a majdhogynem tu
lajdon? És a trófea ez esetben Dóra volt, bár akkor 
még a nevét sem tudtam. Csak másnap kérdeztem 
meg Zolitól, hogy a hosszú szőke hajú, jó alakú, ma
gas csaj kicsoda. Hát ő Dóra. Nohát! De attól füg
getlenül, hogy a választás számomra ilyen szempont
ból igen előnyös volt, Kati nagyon megharagudott 
rám. Próbált is rendezni valami csendes kis botrányt, 
de mikor Dóra észrevette, és szólt, csak óvatosan, 
hogy senki más ne láthassa, legyintettem egyet.



-  Á, hagyd!
Hagyta, hiszen neki is jobb volt így. Az az éjszaka 

gyöngybelűkkel kerül be életem történetébe, és rá
adásul még régi vágyam is teljesült végre: seggbe 
basztam. Bebizonyítottam ily módon, hogy nemcsak, 
a buzik szoktak hátulról kefélni. De ki tudja . . .

Szóval ma nem hívtam lel Katit, hanem inkább 
néztem a tévét. Volt aztán egy ifjúsági film. Azt is 
végignéztem. Mikor vége lett, visszavittem a még 
tegnapclőttről kinn maradt két kazettát a videoköl
csönzőbe. Ki akartam venni Carpenter filmjét, az Es
cape from New Yorkot, de a nő nem tudta fejből, 
hogy melyik kazettán van, nekem meg nem volt ked
vem a katalógusban turkálni. Mikor hazaértem, a té
vében épp egy film ment Einstein életéről. Azután 
pedig rögtön kezdődött ti foci vébé elődöntő mérkő
zése. Torinóban Anglia és az NSZK mérte össze ere
jét. NSZK = Német Szövetségi Köztársaság. Ezt 
fontosnak tartom megemlíteni, mert utódaink már 
csak a történelemkönyvekből tudnak majd a német 
népnek erről a nagy tragédiájáról, megosztottságá
ról. (Szeretem az eszem, mikor ilyen szépen fejezi ki 
magát!) „A világbajnokság mai mérkőzését az ITA
LIA ’90 szponzorai, az Adidas és a Panasonic cég 
támogatásával közvetítjük.” Rendes játékidőben 1:1, 
hosszabbítás után szintén, tizenegyesekkel 4:3 az 
NSZK javára. A döntőben tehát, mint ahogy négy 
évvel ezelőtt Mexikóban is, Argentína és az NSZK. 
A meccs után meg tenisz volt: Ivanisevic győzött 
Wimbledonban a negyed- vagy nyolcaddöntőbcn, 
nem emlékszem már. Mónika tegnap kikapott.

Szóval, addig erre, addig arra, hogy végül mégis 
felhívtam Katit. A hangulatról jobb nem beszélni. 
Meglehetősen kimért volt, és csak általánosságokban 
meg rébuszokban beszélt, hogy semmit se érthessek.



Csak mikor rákérdeztem, akkor adta elő, hogy nem 
akar belemenni a részletekbe, mert négy napig emi
att bőgött, és most már elege van, nem akar többet 
sírni. Megmagyarázta, hogy nem haragszik, nincs fel- 
baszódva, csak vérig sértve. Szerintem ez ugyanaz, és 
ebben az esetben meg különösen megegyezik ez a 
kettő. Ez a három: harag, íölbaszódottság, sértettség. 
Úgy látszik, a csúnya nők sokkal érzékenyebbek, 
mint a szebbek. Persze, ha csúnyák, és beképzelik 
maguknak az ellenkezőjét, akkor pofon kell őket 
csapni, de ha tisztában vannak vele, és mégis kisebb
ségi komplexusok nélkül tudnak élni -  s ez vonatko
zik Katira is -, akkor tiszteletet érdemelnek, s akkor 
talán azt is megérdemlik, hogy jobban odafigyeljünk 
rájuk, mint azokra a tahó szépségkirálynőkre. De azt 
is csak módjával, mert a túl nagy figyelem is egy bi
zonyos fokú megkülönböztetés, ami negatívan hat
hat rájuk, s ez megnöveli, megduplázza, ha nem trip- 
lázza a szükséges odafigyelés mértékét. Tehát most 
már nemcsak rájuk kell odafigyelni, hanem arra is, 
hogy ez az odafigyelés ne legyen túlzott, feltűnő, 
megkülönböztető. Azt hiszem, ezt sikerült is (hű, de 
szarul hangzik!) megvalósítanom Kati irányában, s 
most, hogy ez egyszer teljes egészében figyelmen kí
vül hagytam, meg is lett az eredménye. Megjegyzen
dő még, hogy ez a figyelmen kívül hagyás teljesen 
spontán volt (ami talán még rosszabb), ugyanúgy, 
mint a fenti megállapítások gyakorlati alkalmazása, 
hiszen csak most, ahogy összegezni próbálom a dol
gokat, sikerült eljutnom hozzájuk.

Tegnapelőtt hozott a postás egy csomagot. Meg
lepett, mert semmit se vártam. Mikor kibontottam, 
volt ám mit néznem: Kati visszaküldte azt a négy 
Talpraesett Tomot, ami még nála volt. Találtam még 
a csomagban egy kis kék borítékot is. Tizenöt dinár



volt benne, de írás egy árva szó sem. Telefonon az
tán elmondta, hogy a jegyzetek ára az, amit lefény- 
másoltattam neki. Azért küldte el, mert nem szeret 
tartozni senkinek sem. Ebből mindennek nyilván
valónak kellett volna lennie, de cn megjátszottam a 
naiv kisgyereket. Ez, úgy látszik, szokásuk a nőknek, 
hogy ha vége van egy kapcsolatnak, akkor kifizetik 
az expartnerüket, mint a kurvákat. Nem tudom, ezzel 
meg akarnak-c alázni, vagy micsoda. Tessék, csak 
tessék, én megvehető vagyok!!! Hát fáj a faszom, az 
viszont pont jól jött, mikor Ani háromszáz dinárt 
küldött a legváratlanabb időpontban. Táviratban 
jött, egy igen rövid kommentár kíséretében: Vraéam dug!

Szóval Kati elmondta, hogy nagyon, hogy mélysé
gesen megsértettem, nem azzal, amit tettem, hanem 
ahogy tettem. Miért kellett neki az egészei végignéz
nie? Miért nem tudtam odatelcfonálni, hogy ne jöj
jön? Miért nem álltam lel, és mondtam a szemébe, 
hogy mit akarok, hogy menjen cl? Meg akartam aláz
ni? Hogy ő csak arra volt jó nekem, hogy a szexuális 
igényeimet kielégítse, hogy hetente kélszer-három- 
szor megbasszam, s ahogy megjelent a szép Dóra, őt 
már figyelembe se vettem. És hogy a Móni is csak 
most mesélte el neki a dolgokat. Miért hazudtam? 
Mért nem mondtam meg? Mert neki a hazugság ott 
kezdődik, ha valamit elhallgatnak. Hogy én csak ha- 
zudoztam neki, minden, amit tettem, egy-egy óriási 
hazugság volt, a hajnali telefonok is meg a lelki szc- 
métládaságom is. Emlegette a Télapót is meg annak 
a refrénjét.

Most itt ülök, dobozos kólát iszogatok, és a kilen
cedik cigimet oltottam épp el. Ezt az utolsó másfél 
órában pusztítottam el. Kiürült a doboz. Még van 
egy. Azt is felbontottam. A leszokásból persze ismét 
nem lesz semmi. Anyám telefonált. Most értek haza



Trogirből, holnap pedig már kezd dolgozni. Menjek 
el, ha van kedvem, ott se kell csinálnom semmit. 
Nem mintha terveztem s akartam volna valamit is 
csinálni . . .

Mint utóbb kiderült, nem is csináltam semmit. 
Döglöttem a lévé előtt, vagy épp olvastam, ha arra 
volt kedvem. És elég sokat volt hozzá kedvem, mert 
egy egész könyvet kiolvastam. Hegedűs Géza: A 
nagy parázna szemtanúja. Caliguláról, Claudiusról, 
Néróról, Senecáról, Messalináról, Agrippináról meg 
a körülöttük mozgolódókról ír. Pépének elmagyaráz
tam, hogy ki is az a Hegedűs: elég sűrűn lehet látni 
a tévében, és okosakat szokott raccsolni, meg ha jól 
vettem észre, pöszíteni is. Anyám is beleolvasott a 
könyvbe: alig akarta visszaadni. Kiolvastam még egy 
Talpraesett Tómról (vagy ha úgy tetszik, Villám Vi
liről -  Lucky Luké) szóló képregényt is: Pony exp- 
ress. Jovica könyörgött, hogy adjam oda neki az útra 
(utazás előtt állt, édesapját ment meglátogatni, 
ugyanis a szülei elváltak, és ő az anyjával és annak 
férjével él), hogy ne unatkozzon, és hogy ha vissza
jön, majd visszaadja. Nem adtam oda. Aslerixct és 
Talpraesett Tomot senkinek. Zoli is fölbaszódott, 
mikor mondtam neki, hogy ha itt leül, elolvashatja, 
szívesen adom, de a szobámból ki nem viszi. Az ő 
lelkén már úgyis szárad egy képregény: a Marco Polo 
életéről szóló. Elkérte olvasni, én meg persze gondol
kodás nélkül odaadtam neki. -  Holnap visszahozom.

-  Oké, ráér.
Két hét múlva, mikor megkértem, hogy most már 

azért hozza vissza, azt mondta, hogy a bátyja odaadta 
az egyik barátjának elolvasni. Na ja, sikere volt a 
sztripnek, de ettől függetlenül én azóta se láttam. 
Zoli tehát visszajött délután, és a szobámban ülve ol
vasta el az említett képregényt. Aztán meg lemen-



lünk lurdcni a Tiszára. Ugráltunk is egy kicsit, be
mutattam a hátra száltól, majd Zoli crősködölt, hogy 
ússzuk át. Hát átúsztuk. Mikor visszatértünk -  szin
tén úszva -, lábteniszezlünk egy kicsit. Láss csodál! 
Az elsőt megnyertem. Aztán a másik kettőt gyorsan 
elveszítettem. Zoli megint fürdeni akart. Nem tudom 
megérteni az embereket: én egyet-kettőt ugrok, az
tán meg úszom egy kicsit és kész. Nekem elég. Ezek 
meg minden öt percben úsznának. Ez a két csaj is: 
Vesna meg Jasna. Alig feküdtek ki a napra, alig ken
ték le magukat napolajjal, máris mentek vissza a me
dencébe. Bár kedvetlenül, de én is elmentem velük. 
Anyám panaszkodott, hogy nem jelentették be jöve
telüket előre, s ő meg nem vett ki pénzt a bankból, 
száz dinárja van, az meg nem elég semmire. Fagga
tott, hogy mi bajom, hogy csak döglök, és meg se 
mukkanok. Hát nincs semmi bajom, csak éppen nem 
aludtam eleget. Pépével lel tíz felé bementünk a vá
rosba, de ott se történt semmi. Bélával találkoztunk 
a Pizzériában, de ő is csak a filmet mesélte, ami a 
tévében ment. Délután a strandon megismerkedett 
három indonéz alakkal. Angolul beszélgettek. Béla 
különben zentai származású, de ötéves korában a 
szülei kimentek Svédországba. Azóta ott él, most 
van először itthon. Előző nap ismerkedtünk meg ve
le. Az történt ugyanis, hogy ahogy az már lenni szo
kott, Pépével bementünk a városba. Volt egy szabad 
asztal a Pizzériában. Mondtam neki, hogy üljön le, 
foglalja a helyet, rendeljen sört, itt a pénz, én meg 
elmegyek körülnézni, hogy ki van itt. így is történt. 
Csakhogy ott volt Dejan. Hívott, hogy üljek oda hoz
zájuk, s már rendelte is a sört. Lehet ilyenre nemet 
mondani? Lehet, de én mégsem mondtam. Kábé lel 
óra múlva megjelent Pcpe. Dejan őt is leültette, meg 
ennek az örömére rendelt még egy túrát. O külön



ben most igazgató. Nyitott egy privát céget, kis- és 
nagykereskedelemmel foglalkozik. Szilvia nemsoká
ra szedte a sátorfáját. Elég rosszul jönnek ki Dcjan- 
nal az utóbbi időben. Dejan folyton félrekefél, de 
azért a csajt se kell sajnálni. Dejan mesélte, hogy 
múltkor elvitte az ő kocsiját, elment vele Kanizsára, 
az autóban kefélt, majd visszahozta neki egy hatal
mas gecifolttal a hátsó ülésen. Volt a Pizzériában két 
svéd csaj. Egyik sem eldobni való, sőttttt! Dejan is 
így vélekedett, főleg az egyikről. És akkor jelent meg 
Béla. Valahol már találkozott Dejannal, de egyikük 
sem tudta, hogy hol, csak azt, hogy nagyon berúgtak 
mind a kelten. Ismeretségnek ennyi is elég, nem? 
Mindenesetre még egymás nevét sem tudták, úgy
hogy bemutatkoztak egymásnak. Isten bizony, úgy 
értettem, hogy azt mondja, Mile a neve. Ezen nem 
is csodálkoztam, hiszen úgy beszélt magyarul, mint a 
szerbek általában, mármint a környéken. A csajokkal 
svédül beszélt. Ezen persze mindenki meglepődött. 
Még Dejan is, aki később elmondta, hogy azt hitte, 
Béla adai. Akkor mesélte el, hogy Zenián született, 
de kint él, és hogy tizennyolc év óta először van 
itthon. Közben lement a harmadik sör is. Fasza volt 
vele beszélgetni. Mi azon vagyunk, hogy eljussunk 
Svédországba, Görögországba, Dániába, Izlandra, 
Norvégiába, ő meg, aki ott él, hazavágyik. Pardon, 
de talán így helyesebb: „hazavágyik”. Tulajdonkép
pen nincs is ebben semmi különös. Elmondta, büsz
ke arra, hogy nem felejtett el magyarul, pedig ott 
kint csak a szüleivel tud ezen a nyelven értekezni. 
Mesélt a nőkről is. Volt neki svéd, német, finn nője, 
de mindig volt valami hiba a dologban, feleségnek 
pedig egy magyar nőt szeretne, hátha akkor nem 
lesz. Zenla tetszik neki. Ritka élmény!!! Bár Ali is 
azt mondta, mikor itt volt a télen:



-  Zenta szép és hideg!
Persze én nem voltam otthon, mást meg nemigen 

ismer, úgyhogy fagyoskodoll szegény. Azt mondta, 
majd fölhív, de eddig még nem lett belőle semmi. No 
de ott tartottam, hogy Bélának tetszik Zenta. Dejan- 
nal közben megbeszéltük, hogy másnap, tehát ma, 
elmegyünk Berlinbe a Pink Floyd-koncertre. Ha pe
dig oda nem sikerül, akkor vasárnap Belgrádba az 
Alice Cooperra. Persze mind a kelten tudtuk, hogy 
az egészből nem lesz semmi, de azért baszkódásnak 
jó volt. Míg arról beszéltünk, hogy a Dejan kocsijával 
megyünk, és én hajlok, addig azon gondolkodtam, 
hogy milyen kifogást fogok majd felhozni, ha vélet
lenül megbolondul, és tényleg menni akar. Aztán el 
is ment. No, nem Berlinbe, hanem haza az egyik svéd 
nővel. Hárman maradtunk: én, Pepe és Béla. Meg 
Dejan autókulcsa és cigije. Egy friss doboz Marlboro. 
Ennek mindannyian örültünk. Mind a kettőt zsebre 
vágtam, és már indultunk is a Papuliba. Én akartam, 
hogy oda menjünk, mert Andrea általában oda jár, 
én meg ki akarom fogni Andreát. A Papuliban na
gyobb volt a személyzet létszáma, mint a vendégeké. 
Az egyik asztalnál ült csak két alak, a zenekar meg 
a saját szórakoztatására muzsikált. Míg Béla elment 
vécére, Pépével megpróbáltuk kitalálni, hogy milyen 
bort szeret, ugyanis azt akart inni. Rendeltünk egy 
üveg bikavért.

-  Pepe,van pénzed?
-  Hülye lesinár!
-  No, komolyan! Nálam csak tizennégy dinár van, 

és nem akarom, hogy ő fizessen.
Fasza volt, mert nem a háztartásról, a személyes 

kis gondokról, a fociról, tévéműsorról kellett vele 
beszélgetni, hanem komolyabb témákról. Áldom a 
Papuli tulaját, hogy nem üzemelteti állandó jelleggel



a tevét. No persze ez a komolyabb téma is csak olyan 
borgőzös filozofálgatás volt az emberi típusokról és 
e típusok jelentőségéről a párkapcsolatokban. (Ho
roszkópfilozófia.) Tudom, hogy ez így hülyén hang
zik, de mindenki elmondta, hogy mit gondol, milyen 
típushoz milyen illik, vagy hogy az egésznek van-e 
egyáltalán valami értelme. Én már kész voltam. Azt 
a kis bort, ami még a poharamban volt, odaraktam 
Pepe elé. Neki meg megeredt a nyelve: úgy beszélt, 
hogy le se lehetett lőni. Ez már a kicsinyes problé
mák című kategória volt. Szülei elváltak, az anyjával 
tizennyolc év alatt kilenc helyen laktak, miközben 
három férfi követte egymást. Átlagban minden má
sodik évben költöztek új helyre, és most megint köl
tözni akar, mert nem bírja már a háziakat. Egy 
öregasszonynál lakik, annak meg van egy bolond lánya, 
és mind a kelten alkoholisták. Az anyja elutazott a 
tengerpartra, két évig olt fog dolgozni, neki csak ha
vi hatszáz dinárt küld, ami a telefonra, villanyra meg 
hasonlókra köll, és akkor még enni is kéne valamit. 
Azt mondta neki az anyja, hogy dolgozzon, de ha kap 
is, csak fizikai munkál kap, azt meg nem bírja csinál
ni, mert gyenge a szervezete, a bal kezén csak három 
ujja van, és az egyik lába jóval rövidebb, mint a másik, 
tehát sántít. Két évvel ezelőtt hagyták abba, addig 
minden nyáron műtötték Belgrádban, hosszabbítot
ták a lábát, de csak ennyit tehettek. Nővel úgy még 
nem volt, csak néhány kudarcról, csalódásról tudna 
beszámolni, amikor abortuszmaradéknak meg 
nyomoréknak nevezték, s ez majdnemhogy depresszio
nálta is.

Másnap felhívtam Andreát. Az apja vette fel, de 
rossz híre volt számomra: az Andrea tegnap elutazott.

— Hova?
-  Szlovéniába.



-  Mikor jön vissza?
-  Harmincegyediken. Ki keresi?
-  Attila vagyok.
-  Akar valamit üzenni?
-  Nem, csak meg akartam nézni, mit csinál. Kö

szönöm szépen, és elnézést kérek a zavarásért. Vi
szonthallásra.

Szóval csak Bélát találtuk bent a Pizzériában a kö
zelebbi ismerősök közül. Előbb már voltunk a Cast- 
rumban is, de ott sem találtunk senkit. Csak Ervin 
kért egy cigit, és semmi több. Útközben találkoztunk 
Tádéval, és megbeszéltük -  most tessék figyelni! -, 
megbeszéltük, hogy majd megbeszéljük, hogy mikor 
megyünk teniszezni. Ja, és kért öt dinárt. A Pizzériá
ban pedig Béla. Nézte a tévében a filmet, ami ment. 
Hangja nem volt, mert a teremben valami hülye zene 
szólt. A film tele volt szamurájokkal. Béla már látta 
kint Svédországban, meg képregényben is olvasta. 
Annak ez csak egy nagyon kis része. Jött aztán két 
csaj. Az egyiket Pepe ismerte, a másikat meg Béla. 
így párokban beszélgetni kezdtek, én meg unatkoz
tam. Pepe elpanaszolta, hogy elromlott a mosógépe, 
meg hogy a háziak felzabálták a kirántott sajtot, amit 
magának sütött ebédre. Hát hogyne unatkoztam vol
na, mikor ez csak akkor lehetett volna érdekes, ha 
nem lelt volna unalmas. Fogtam magam, és haza
mentem. Még tartott a koncert. A Pink Floyd a ber
lini falnál. Egy kissé csalódtam benne, de hát jól van, 
ez van, és kész.

Anyám hívott, hogy menjek le velük a medencére. 
Itt vannak a vendégek, meg minden, úgyhogy jó lenne, 
ha lemennék. Hát legyen, lementem. És mi történt: 
kétszer átúsztam, néhányat ugrottam, meg megittam 
egy kólát. A vendégekkel a köszönésen kívül két szó 
nem sok, annyit se beszéltem. Nem volt cigim.



Ugyanis otthon felejtettem. Az alak Lordot szívott. 
Ki nem állhatom, de most el kellett tűrnöm. Gyorsan 
ráuntam, és hazajöttem. Olvastam. Unalmaskodott 
egy alak, valami Stcpanovic Újvidékről, a Mitót ke
reste kétszer-háromszor is. Aztán végül megjött, és 
elmagyarázta, hogy a cigis cigi nélkül olyan, mint a 
vőlegény szerszám nélkül. Utána meg a többiek 
jöttek. Előbb a vendég házaspár, majd a két lányuk, 
Vesna és Jasna, a sor végén pedig anyám, a Marcsi. 
Mondta, hogy foglalkozzak már egy kicsit a csajok
kal, de nem nagyon volt hozzá kedvem. Befejeztem 
a fejezetet, és bementem a szobába. Ebből csak 
annyi hasznom lett, hogy anyám főzött egy kávét. 
Látszott a csajokon is, hogy unatkoznak, de nem tud
tam velük mit kezdeni, úgyhogy a kávé elfogyasztása 
után kiültem a teraszra, és folytattam az olvasást. 
Nemsokára megjöttek ők is. Fogadok, hogy anyám 
küldte őket a nyakamra.

-  Sta radis?
-  Citam.
-  Sta citas?
-  Zbirku novcla. Láttam, hogy nincs kiút, hát 

megkérdeztem, nem akarnak-e teniszezni. Gondol
tam, az mégis érdekesebb, mint ha végighallgatom 
előadásukat a szabadkai diszkókról meg fiúkról. Vcs- 
nával játszottam. O tizennyolc éves, Jasna tizennégy. 
Hát igen. Nem volt ez olyan igazi tenisz, csak olyan 
amatőr, szivacslabdával és műanyag ütőkkel. Ez 
azonban nem gátolt meg bennünket abban, hogy cl- 
keresztelkedjünk Szeles Mónikának és Gorán Iva- 
nisevicnek. Később felfedeztük, hogy az udvarban ki 
van feszítve egy ruhaszárító kötél. Azt kineveztük 
hálónak. Ez valami új játék volt: a röplabda és a te
nisz ötvözete. Csak akkor hagytuk abba, amikor Jas
na, aki időközben bevonult tévét nézni, közölte,



hogy mehetünk ebédelni, terítve van. Ebéd után a 
két csaj játszott, de Vcsna nem bírta már. A kezem
be adta az ütőjét. Jasna nem volt olyan nagy játékos, 
mint a nővére, talán épp ezért tűnt el olyan gyorsan 
a süllyesztőben. Vesnával unottan ütögettük ide-oda 
a labdát, míg végül a padláson kötött ki. Igen ám, de 
hogy menjünk fel érte? Találtam egy rozoga létrát. 
Persze, én másztam fel. Igen, de rémisztő dolog volt 
ám az a létra. A csaj meg filozofálni kezdett, hogy ez 
esetleg őt megtartaná, no de engem a kábé hetvenöt 
kilómmal!? A kezemben volt:

-  Fogadjunk, hogy nem mersz felmászni!
Már repült is. Alighogy felért, ledobta kis blúzát 

meg rövidnadrágját, s már az cgyrészes fürdőruháját 
vetette, mikor kibökte:

-  Ajdmo jedno, na brzakc!
Hát megcsináltuk, na brzake. Alighogy clélvezell, 

már öltözött is, fogta a labdát, és ment le. Olt kicsit 
leporolta magát, és kiabálni kezdett: Jössz már? Jól 
van, jól van, azért ennyire talán mégse kéne sietni. 
Hát ilyen még nem történt velem. Nem vagyok az 
érzelmek embere, de ez meglepett. Főleg tőle. Az
tán faggatni kezdett, hogy milyen nőket szeretek.

-  Well, hát a vékonyakat, mert olyankor előjön
nek bennem az apai érzelmek. Vékony nővel mindig 
olyan érzés fog el, hogy egy kézmozdulattal össze- 
roppanthatnám, s ez kiváltja az óvó mechanizmus 
beindulását. Szeretem a kövér nőket, mert akkor 
meg én érzem biztonságban magam. Szeretek elvesz
ni a hájban. Szerelem, ha akárhová nyúlok, van mit 
megfogni. Aztán ott vannak a magasak, a megolvasz
tandó jéghegyek. És az alacsonyak, akiknek emiatt 
sűrűn kisebbrendűségi érzéseik vannak, és azt várják, 
hogy ne nézzenek el a tejük lelett. Szeretem a látványos 
szépségeket, mert ugye, ki ne szeretné a szépeket.



És szeretem a csúnyákat, mert általában sokkal 
őszintébbek. Kedvenceim a hosszú szőke hajúak, de 
ha csak hosszú, már az is felizgat. Szeretnek egy kopasz 
nőt, de olyannal meg nem volt dolgom. Szeretem 
az extravagánsakat, mert én is olyan szerelnék lenni, 
és szeretem a csendes, visszahúzódóakal, mert én is 
hozzájuk hasonlónak érzem magam. Szerelem azokat 
is, akikre azt mondják, hogy kurvák, pedig közelről 
sem azok, csak szeretik sűrűn váltogatni a partnerei
ket, és cgy-egy futó kalandra is könnyen kaphatóak. 
És megvetem a „viktoriánusokat”, azokat, akik két- 
három hónap után sem kaphatók semmi komolyabbra.

-  És én milyen vagyok?
-  „Viktoriánus” semmi esetre sem. Te hosszú, fe

kete hajú, középtermetű, talán kissé magasabb, kö
zépvastag, kissé kiemelkedő fenékkel és kiélellenül 
s kíméletlenül túltengő szexuális vágyakkal rendel
kező, kissé félénk, bár bizonyos esetekben, lásd a 
fenti példát, igen határozott csaj vagy az én szememben.

-  Nem tartasz kurvának?
-  Ezt minden faszitól meg szoktad kérdezni, akit 

megerőszakolsz? De mért tartanálak?
-  Van nőd?
-  Nincs. Kábé három hete vesztünk össze másfél 

év után.
Itt Katira gondoltam, pedig ő soha nem volt iga

zán a nőm. Egy házibulin ismerkedtünk meg. Nála. 
Már mindenki aludt, mi kelten meg nyomtuk a só
dert meg röhögtünk, illetve csak cincogtunk, mert 
nem akartuk felébreszteni a többieket. Tulajdonkép
pen már élőbbről is ismertük egymást, de az első ko
molyabb találkozásunk ez volt. Az egyik csajt hatszor 
is felkeltettük, hogy vegye be a gyógyszereit, pedig 
már az első alkalommal bevette őket. De ő volt a 
hülye: kellett neki minket megkérni, hogy szóljunk.



nehogy elfelejtse?! Ilyen és ehhez hasonló fazono
kon kívül csak annyit történt, hogy a bugyijába 
nyúltam, de bár kelten voltunk a szobában, mást 
nem csináltunk. Csak kábé egy hét múlva feküdtünk 
le, akkor találkoztunk újra, megjegyzem, teljesen 
véletlenül, és megint egy házibulin. Mind a kelten 
túladagoltuk az alkoholt, és az udvarra vonultunk. 
Nem kerülgettük a témát:

-  Most itt akarsz megkelélni?
Hát mit lehet erre mondani? Persze hogy! Csak 

úgy mellékesen: zuhogott az eső. Találtunk magunk
nak egy kis ereszt, ahová nem vert be annyira az eső, 
de azért így is kaptunk belőle eleget. Először állva 
akartuk, de nem ment: alacsony termetű. Levetet
tem a nadrágomat, és arra feküdtünk. (Stranger in 
the nighl, AIDS in the morning!)

Másnap még alig józanodtam ki, mikor Zoli szintén 
másnaposán odajött hozzám.

-  No, keféié?
-  Igen.
-  Kivel?
-  A Katival.
-  Faszi! Hogy bírtad?
Aztán Szabadkán találkoztunk egy bulin. Nem na

gyon törődtünk egymással. Egyszer csak arra lettem 
figyelmes, hogy kiment az udvarra. Aztán a kapu csu- 
kódását is hallottam. Utánamentem. Még csak a sa
roknál járt. Elmondta, hogy megfájdult a feje, azért 
jött ki egy kicsit sétálni. Azt is elmondta, hogy van 
egy faszija, aki katona, és megírta neki azt, ami a 
múltkor kettőnk között történt.

-  Te tudod, ha így látod jónak, csak nyugodtan.
-  Tulajdonképpen hálás lehetek neked, amiért 

rendbe hoztad a családi életemet.
-  Hogyhogy?



-  Amióta megírtam neki, hogy mi lefeküdtünk, 
azóta a Jóska mindennap ír.

-  No látod, tiszta haszon.
Panaszkodott a fejfájásra, és visszamentünk, hogy 

bevegyen még egy tablettát. Akkor semmi más nem 
történt. Legközelebb nálunk találkoztunk. Ott volt 
házibuli. Minden ágy foglalt volt már. Én egy fotel
ben foglaltam helyet. Kati meg beült a szemben le
vőbe. Leoltottam a villanyt, hogy aludjunk. O kezde
ményezett, én meg nem ellenkeztem. Átmentünk 
egy másik szobába. Ez akkor jutott az eszembe, ott 
még volt egy szabad ágy.

-  Te hogy nem undorodsz tőlem? -  kérdezte reggel.
Hát mit lehet erre válaszolni? Egyszerűen nem.

Nem. NEM. NEIN. NO. NE und NŐNE, eine klei- 
ne meine Sehweinc, avagy ájne klájne májne svájne. 
Épp ellenkezőleg: kívántam. Reggelig beszélgettünk 
mindenféle dolgokról, és reggel az elsők között el
ment, mert aznap várta haza a Jóskát. Alighogy ki
lépett a kapun, már csörgött is a telefon. Jelezni 
akarták neki, hogy hazaérkezett. Mármint Jóska. 
Szabadságra jött. De ahogy jött, úgy el is ment. 
Folytatódott minden tovább. És senki sem értett 
semmit. Még én se igazán. Nekünk jó volt így, és 
mással nem törődtünk. Találkozgattunk néha, együtt 
voltunk, ha meg nem, akkor telefonon órákat dumál
tunk. Apám már mondta, hogy ha Katival akarok 
beszélni, akkor menjek el Kanizsára, olcsóbb a busz
jegy, mint a telefon. Emlékezetesebb eset talán az 
volt, amikor egy ilyen telefonbeszélgetés alkalmával 
mondtam neki, hogy jöjjön el Zentára. Ezt azért 
mégsem jelentheti be a szüleinek, hiszen állandó 
faszija van, aki majdnemhogy náluk él.

-  Hát mondd nekik, hogy előadásod van, teszem 
azt. Topolyán.



Ugyanis épp akkoriban játszott egy darabban a 
kanizsai amatőröknél. Eljött. A lényeg azonban nem 
ez. Másnap reggel hazament. Este nem volt kedvem 
bemenni a városba, hanem inkább összeszereltem a 
kisvasutak Már a lefekvéshez készülődtem, amikor 
valaki kopogtatott az ablakon. Meglepődtem. Ez a 
meglepettség azonban semmi sem volt ahhoz képest, 
ahogy meglepődtem, mikor megláttam, hogy Kati az.

-  Ne kérdezz semmit, csak engedj be.
A legmeglepőbb az volt, hogy kerékpáron jött. 

Akárhogy próbáltam variálni, felloghatatlannak tűnt, 
hogy Kanizsáról kerekezett át ilyen késői időpontban. 
Ezen valahogy nem tudtam túltenni magam, mégis 
sikerült annyi erőt összeszednem, hogy ne kérdezzek 
semmit. Kati ült az ágy szélén, az ölében a táskáját 
szorongatta, pilyergett is talán, és nem szólt egy árva 
szót sem.

-  Alszunk?
És aludtunk. Reggel elmondta, hogy amikor haza

ért, feltúrva találta a fiókját, a naplóját pedig kint az 
asztalon. Minden világos volt: távollétében szüleinek 
kedve támadt tudakolózni kislányuk életének rájuk 
nem tartozó momentumairól is. Nagyon összeveszett 
velük, és elment otthonról. Úgy tervezte, hogy pár 
napig haza se megy. Először a barátnőjéhez ment, de 
az lehülyézle, és különben sem maradhatott volna 
ott, hiszen az az első hely, ahol a szülei keresni fog
ják. Kiment a buszállomásra, a biciklit berakatta a 
jegykezelővel a csomagtartóba, és eljött Zentára. 
Először nem akart felkeresni, kibiciklizett a város 
szélére, de végül mégiscsak eljött.

-  Remélem, nem baj.
Miért lelt volna baj? A szobám elég nagy, elfé

rünk benne akár tízen is, nemhogy kelten. Beszél
gettünk, hülyéskedtünk, úgyhogy gyorsan múlt az



idő. Még egy éjszakát ott töltött. Reggel közölte, 
hogy elmegy, de hogy hova, azt még ő sem tudja. Ha
za nem megy, ez az egy bizonyos. Próbáltam marasz
talni, de nem lehetett.

-  Tudod, ami kettőnk között van, az nem szere
lem, jó együtt, és szükségem is van rád. Azt már 
mondtam, hogy rendbe hoztad a családi életem, de a 
szexuálisát is. És csak ennyire volt szükségem. Azzal 
is tisztában kell lenned, hogy csak szeptemberig van 
rád szükségem, mert akkor szerel le a Jóska. Ami ed
dig volt, azért hálás vagyok neked, de nem tart már 
sokáig. És remélem, hogy nem haragszol.

Miért haragudtam volna? Bár én azért valamivel 
többel éreztem iránta, mint ő irántam.

-  Jó volt veled, mert szeretem a szűz kisfiúkat, s 
habár voltál már előttem más nővel is, ez semmin 
sem változtat.

Itt szépen sorban, dátumozva felsorolta, hogy hol 
és milyen alkalmakkor találkoztunk, meddig men
tünk, mit csináltunk, no és hogy milyen volt. No 
ugye, persze: neki.

-  És Jóska mit szólt, mikor megírtad neki?
-  Semmi különöset. Azt írta, örül, hogy nem unat

kozom, és feltaláltam magam.
Szóval elment. Este felhívtam a számukat, hogy 

ugyan mit tudnak róla a szülei. A legnagyobb megle
petésemre ő vette fel a telefont. Tőlem egyenesen 
hazament.

Tudom, hogy hihetetlen, de mindeddig nem vet
tem észre, hogy sánta. Csak akkor figyeltem fel rá, 
amikor Zoli egy házibulin imitálta. Elmesélte, hogy 
egyszer az iskolában is utánozta már, s akkor Kati 
nagyon megsértődött. Jóval később kérdeztem csak 
rá. Akkor mondta el, hogy kiskorában csípőficama 
volt, és mikor elkészítették róla a röntgenfelvételt,



összecseréllek egy másik gyerekével, és teljesen lél- 
rckezelték. Hál kérem, ilyen is előfordul. Egy hasonló 
esetről nemrég hallottam, mikor ellenőrzésen voltam 
az orr-fiil-gégészetcn, ugyanis valami baj van a hal
lásommal: zajártalom. Olt találkoztam egy volt taná
rommal. Nagyon el volt keseredve, mert a kilencéves 
kislányának fültőmirigy-gyulladása volt, s nem a meg
felelő gyógyszerrel kezelték, úgyhogy az egyik tűiére 
teljesen megsükelüll. Végigjárta már vele a legtekin
télyesebb kórházakat, de sehol sem tudnak rajta 
segíteni. Mindenhol azt mondták, hogy egyen sok 
vitamint, meg kiírtak neki rengeteg vitamintableltát. 
És azt mondták, örülhetnek, hogy nem süketült meg 
mind a két fülére, vagy nem borult fel az egyensúly
érzéke. Szerencse a tragédiában. Különben egy igen 
szemrevaló leányzóról van szó. Szóval Vesnának azt 
mondtam, hogy nincs nőm.

-  Összevesztetek?
-  Hát igen. Volt egy kisebb botrányocska.
Reméltem, hogy rákérdez, mi volt az, de nem tel

te. Fene bánja, különben meg semmi köze hozzá. 
Tény, hogy Katit azóta sem hívtam fel. Vagyis egy
szer igen. Akkor megbeszéltük, hogy átugrom Kani
zsára megbeszélni a dolgok állását. Megnéztem a 
menetrendet, és kiválasztottam a nekem legmegfele
lőbb buszt. Azt mondta, várni fog. A baj ott kezdő
dött, hogy a menetrend megváltozott, és a buszom 
fél órával később indult. Akkor már nem bírtam ér
tesíteni. Mikor odaértem, a buszállomáson nem várt 
senki. Rettenetesen fölbaszódtam, és fölültem a 
buszra, amelyik öl perc múlva indult vissza. Este fel
hívott Kati.

-  Ugye, meddig akarod még a hülyét játszatni 
velem?



Hangnem do daske. Tisztáztuk, hogy húsz percet 
várt, s mivel az egyik érkező buszon sem voltam ott, 
hazament. De miért nem hívtam lel a postáról vagy 
egy telefonfülkéből, vagy miért nem mentem cl hozzá. 
Hál gyalogoljak öt kilométert a város másik felére, a 
telefon meg nem jutott eszembe. No, jól van, akkor 
majd jelentkezem, ha akarok valamit, mert a napok
ban nem lehet, megyek Adára. Még nem jelent
keztem, pedig azóta már másodszor vagyok Adán.

Szóval anyám vendégeket vár. Nem is várja őket, 
hanem tudja, hogy jönni fognak. Most jelentette be 
neki Mito.

-  Ne szarjál, még a tegnapiak után se takarítottam 
el rendesen a ganét!

A tegnapiak Vesnáék voltak. Este elmentek. 
Személy szerint nem bántam volna, ha legalább 
egyikük itt marad. Nem az apára gondolok itt, s nem 
is az anyára. Ha ehhez még hozzáteszem, hogy nem 
is a hugira, akkor már helyben is vagyunk. Ezek a 
maiak megint többen voltak a kelleténél. A nagybácsi 
meg a nagynéni a . . .  Minek is nevezik ezt? Unokahúg 
vagy valami ilyesmi. Szóval a nő testvérének a lánya, 
az annyi, mint Lívia. Mito rögtön megpróbálta rám 
sózni:

-  Nézd, mit hoztam neked!
Hát legyen, ha más választás nincs, hát legyen, le

gyen, no. Leteltem a könyvet, és megpróbáltam jó 
pofát vágni, bevonultam közéjük a konyhába. Ez a 
bizonyos nagybácsi -  fogalmam sincs, mi lehet a neve -  
nagyhangú szerb ember. Ha jól számoltam, eddig 
háromszor mesélte cl, hogy kétszer is ő nyitotta meg 
a Dubrovniki Nyári Játékokat, meg hogy a Dundo 
Marojéban is játszott. A csajra rátukmáltam egy 
pohár Swinget. Tukmálni kellett, mert olyan szégyen
lős volt, mint hét másik együttvéve. Kólát nem ka



pott. Az kell nekem estére. Gyorsan kiilta a pohara 
tartalmát, s akkor már kérdezés nélkül töltöttem 
tele. Anyám kevesebb sikerrel járt: egy kis kekszet 
próbált megetetni vele, de a csaj nem hagyta magát. 
Hát most mit kezdjek egy ilyennel? Mito szerint az 
ilyenek a legjobbak, mert ha mindent tud a csaj, akkor 
az már azt jelenti, hogy lel van avatva. Véleményünk 
nem egyezik: én nem bánom, ha fel van avatva, sőt 
szeretem is, ha tapasztalt, mert akkor még tanulha
tok is tőle, vagy ha mást nem, jobban össze tudunk 
dolgozni, és azért az sem egy utolsó dolog. De hát 
tizenhat éves, szegénykém, van még ideje tanulni, 
változni, bár ha így folytatja, lehet, lehet, hogy éppen 
nem is lesz neki annyi. Tény, hogy minden szót 
harapófogóval kellett kiszedni belőle. Kérdezem tőle, 
hogy jön-e, kiülünk a teraszra. Hát itt bent is jó ülni. 
Ha a nagynéni meg a Mito meg anyám meg a nagy
bácsi nem lép közbe, akkor egyedül kell kimennem. 
Ez nem is lelt volna baj -  mint ahogy az később ki
derült. Szegény Livikémmcl csak az iskoláról meg a 
táncról lehetett beszélni. Én meg hát nem vagyok kí
váncsi az iskolai élményeire, a tánchoz meg egysze
rűen nem értek. Igaz ugyan, hogy kijájtam egy tánc
iskolát, de azt is csak Zsuzsi miatt. O beszélt rá, ő 
kért meg, ő volt akkor a nőm. Livi meg még csak 
teniszezni sem akart. Tényleg nem sok hasznom volt 
belőle. Pedig a teniszben, úgy látszik, van valami sze
xuális-szerelmi mellékhatás. Gondoljunk csak példá
ul Vcsnára, de Anival is hasonlóképpen jöttünk 
össze. Igaz, vele nem teniszeztünk, hanem tollaslab
dáztunk, de az majdnem ugyanaz. Ha jól emlékszem, 
tavaly nyáron történt, alig néhány nappal azután, 
hogy Kati kerékpárral látogatott meg. Pancsován 
voltunk valami fesztiválon. O is odakevercdelt 
valahogy. A klubhelyiségben ücsörgött egy kávé



mellett. Én vele szemben szintúgy. Először tán azt 
kérdezte, hány óra van. Szokás szerint akkor sem 
tudtam. A falióra mentett meg bennünket. Merthogy 
volt ám az is. Hát ki vagy? mi vagy? hogy kerülsz ide? 
slb.? stb. Te, nincs kedved tollaslabdázni? Tőlem kábé 
egy fejjel alacsonyabb volt, nem csúnya, de arcán 
valami különös rücskösséget lehetett felfedezni, 
eléggé gyorsan beszélt, és nevetés közben majdnem 
a füléig ért a szája. Tulajdonképpen az is lehel, hogy 
elért addig, nem tudom, ugyanis beleveszett hosszú, 
göndör fekete hajába. Vacsora után észrevettem, 
hogy a folyosón ácsorog az egyik ablakon kikönyö
kölve. Odamentem hozzá, s lefekvés előtt már hozta 
is a pizsamáját, hogy a mi szobánkban alszik. Közben 
hívtak bennünket a folyosó sarkán levő szobába 
bulira. Mindannyian elmentünk. Ani narancssárga 
pizsamában jött. Alig ültünk ott tíz percet, hívott, 
hogy menjek el vele a szobánkba, megnézzük, hogy 
mi van Lalival. Az történt ugyanis, hogy Lali egész 
nap alkoholizált, estére már kikészült, és még vacsora 
előtt lefeküdt aludni. Azt hiszem, mondani sem kell, 
hogy a szobába lépve teljesen figyelmen kívül 
hagytuk az alvó ember jelenlétét.

Most értem haza. Hajnali háromnegyed egy múlt 
négy perccel. Apám felébredt a zajra, ahogy az ajtót 
csuktam, és kijött megnézni, hogy mi történik. Hát 
ez történt: megjöttem. Teljesen leizzadt álmában. Pi
zsamája totál vízben úszott. Persze rögtön levetette, 
ám járása eléggé részeges volt. No, nem alkoholmá
mor volt ez, csupán álomkór. Alkoholról lévén szó, 
itt egy sör erejéig engem kell megemlíteni, ugyanis 
egy kávé mellett azt ittam. Illetve nem mellette, ha
nem előtte, de egykutya. Az történt, hogy eljött Pepe 
az este. Épp virslit főztem vacsorára. Megkért, hogy 
segítsek neki elpakolni néhány dolgot, mert költözik.



Elege van a háziakból meg az újdonsült lakótársából. 
Egy alkoholista öregasszonynál lakik, annak meg van 
egy bolond lánya. A fia normális, és talán pont ezért 
menekült a család elől Bécsbe. Most meg felvett még 
egy alakot albérlőnek. Ez szintén alkoholista, meg 
szörnyen büdös. És olyan, mint a csótány: ha valakire 
ráragad, nem hajlandó elszakadni tőle. Röviden ez a 
nagy helyzet. Megfeleztük a vacsorámat, és elmen
tünk. Elhoztuk a könyveit, a füzeteit meg a lemezeit. 
A szekrénysort eladta, az asztalt megtartja. Egyelőre 
szétszcreltük, majd elszállítja, ha lesz annyi pénze, 
hogy kifizesse a fuvarost. Aztán meg elhívott a Piz- 
zériába egy sörre. Elmentem. Nem történt semmi, 
abszolút semmi. Egy biliárdozó csajt figyeltünk. Ma
ga a megtestesült gyönyörűség. Én mindig ilyennek 
képzeltem el Aphroditét. Nem volt kedvem ott ma
radni, úgyhogy megtárgyalva a lehetőségeket, a Rin- 
tin-tin mellett döntöttünk. Pepc közben elmesélte, 
hogy kereste délután az anyját telefonon, de a mun
kahelyén azt mondták, hogy felmondott, semmi üze
netet sem hagyott, nem tudnak róla semmit. így most 
teljesen egyedül maradt.

-  Éljen a szabadság! Én megvalósítottam sok kor
társam álmát.

Fanyar vigyor kíséretében adta elő ezeket a sza
vakat. A Rin-tin-tinben egy-egy kávét ittunk, de nem 
egyformát ám: én egy dupla török kávét cukor nél
kül, ő meg valami hideg presszókávét sok habbal. 
Erőltette, hogy kóstoljam meg, de sikeresen ellenáll
tam. Mit képzel ő rólam? Nem akarok én öngyilkos 
lenni! Őszintén szólva más volt a tervem a tegnapi 
estére. Délután elolvastam egy epizód Oumpah-Pa- 
hol, aztán pedig belekezdtem a Valiant hercegbe. 
Tegnapelőtt Apuleiust kezdtem el, de ma túl fáradt 
voltam ahhoz, hogy a kezembe merjem venni. Tény



az, hogy este is a herceggel akartam szórakozni. Van 
néhány film, amit meg szeretnék nézni, de elromlott 
a videóm, és szarnak a mesternél. Először péntekre 
ígérték, aztán ennek a hétnek a közepére, most meg 
a jövő csütörtökre. Nem zavar, ha azt mondják, hogy 
két hét múlva, de utálom, ha baszogatnak, és minden 
másnap azt mondják, hogy nézzek be két nap múlva. 
Szóval jött Pepe és elmentünk. O ismerte a pincért 
a Rin-tin-tinbcn, és jócskán kifaggatta a munkájáról. 
Pepe is munkát keres, de fizikai adottságai nagyban 
szűkítik a lehetőségek tág körét. Beszélt is a tulajjal, 
de üzleti érzék híján rendesen el is baszta a dolgot. 
Aztán meg útközben megállt a posta előtt telefonál
ni. Azt mondja, várjam meg, gyorsan végez. Nem tu
dom, mennyit beszélhetett, de elültem közben a seg
gem, az ulcasöprő meg végzett az utcával, pedig nem 
egy sikátor. Kábé éjiéi felé hagytuk ott a Rin-tin-tint, 
s közben a telefonáláson kívül csak fél percre álltunk 
meg a parkban hugyozni, és az amúgy tízperces út 
hazáig háromnegyed egyig tartott. Most meg itt va
gyok, ahol ülök. Azon töröm a fejem, hogy lefcküd- 
jek-e aludni, és reggel fürödjek meg, vagy fordítva. 
Almos vagyok meg fáradt, de nincs kedvem aludni. 
Reggel kilencre kértem ébresztést. Apám nem lesz 
itthon, mert megy Pánába pálinkát főzni. Ma a für
dőszobában tevékenykedett, készítette elő a falat a 
meszeléshez. Az éléskamrát a múlt héten meszelte 
be az Ilonka néni. O anyám nagynénje és keresztany
ja egy személyben. Most a Kispista volt itt. Bekever
te a festéket, és elment. Majd ha olyan hangulatban 
lesz, átjön, és bekeni. Ő különben a szomszédunk. 
Tőlük szoktam elkérni a videót, ha filmeket akarok 
másolni. Eddig három ilyen eset volt. Először Asterix 
rajzfilmeket másoltam, másodszor a STAR TREK 
sorozat öt epizódját, harmadszor meg olyan örök



zöldségeket, mint a HAIR, THE WARRIORS, 
STREETS OF FIRE, BARFLY és Carpenter filmje 
Kurt Russcllel és Lee Van Cliffel, az ESCAPE 
FROM NEW YORK. Akartam a STAR TREK-ek 
lcgislegelső epizódját is, de valami hülye felszántotta 
a szalagot. Ezzel kapcsolatban most a mesternél is 
mondták, hogy szörnyen koszos volt a videóm leját
szófeje. Isten neki, legalább kitisztították. Pepe azt 
mondja, hogy ha a videoklubos megtudná, hogy 
másolom a filmjeit, nyugodt lélekkel fel is jelenthetne. 
Nem hiszem, de ez is vélemény. Szerintem filmjeinek 
felét ő is úgy lopkodta össze más kluboktól.

Anyámék elmentek a kertbe, én meg néztem a té
vét. A hármas csatornán volt valami kung fu-film. 
Nem szeretem az ilyesmit, de jól van, egyszer ki lehet 
bírni. Különben már régen láttam valami hasonlót, 
úgyhogy még jól is esett. Közben megittam egy ká
vét, meg egyszer csörgött a telefon. Mikor vége lett, 
gondoltam, átnézek Zoricáékhoz. O Milo lánya, még 
az első házasságából, és itt lakik kábé száz méterre. 
Van neki egy férje, Sasa, meg három gyereke. A leg
idősebb, Jovica, még az első házasságából. Az ajtó 
nyitva volt, de sehol senki. Az emeletről mintha han
gokat hallottam volna. Már a lépcsőn azonosítani 
tudtam: Sasa hangja volt, és a gyerekszobából jött. 
Arra mentem. Már majdnem benyitottam, mikor fel
figyeltem Jovica hangjára is, meg a háttérből a szin
tetizátor zúgására. Be volt kapcsolva, csak épp nem 
játszott rajta senki.

-  Ne gondold, hogy ezzel meg akarom vásárolni a 
szeretetedet.

-  Nem hiszem, hogy meg bírnád.
Nofenc! Nem is tudtam, hogy megmondták a gye

reknek, hogy nem Sasa az apja.
-  Szeretsz te engem?



-  H á l . . .  -  és kényes csend. Persze, hallgatóztam, 
ki ne hallgatózott volna? Úgy tettem, mint ahogy a 
filmeken szokás: fülemet az ajtóra tapasztottam.

-  Nem kell hazudnod.
Nem szeretem az ilyen ömlengős érzelmi jelene

teket, de ezt végighallgatóztam volna szívesen, csak 
az volt a baj, hogy szabad fülemmel észleltem, hogy 
valaki közeledik. Zorica volt. Lefelé indultam.

-  Sasa fönt van.
-  Igen.
-  Sasa!
-  Hagyd, Jovicával beszélget, én is csak hallgatóz

tam. Hagyd, hadd fejezzék be!
-  Oké, kérsz egy kávét?
Öreganyám névnapját meg vele együtt a születés

napját is ünnepeltük aznap este. 1906-ban született, 
tehát ez volt a nyolcvanegyedik, meg Ilona-nap. Csa
ládi ünnepély. Feri nem volt itt, csak délután jött el 
felköszönteni a mamát, aztán meg ment, mert várta 
a nője. Azzal az Edittel van most, akibe a Józsi an
nak idején szerelmes volt. Az apja munkahelyére jár
tunk gyakorlati órákra, és mindig ott kellett állni az 
autójuk mellett. Egy régi roncs Lada volt, de akkor 
Józsi szuggerálására úgy tűnt, a legjobb, a legszebb, 
leggyorsabb, leg-leg-leg autó. Még az üléshuzatokat 
is többször megtárgyaltuk. A mamának még mindig 
nem mondták meg, hogy az Icu néni meghalt. Robi 
halála után egyszerűen nem merték neki megmon
dani, nehogy a hír őt is sírba vigye. Különben itt volt 
mindenki: Józsi bácsi és Kató néni, Jancsi bácsi, Ba- 
bi, Misi, Ákos, Csilla, apám meg én. Egész délelőtt 
takarítottunk, meg minden, és a szobámat is olyan 
állapotba sikerült hoznunk, amilyen még tán sose 
volt: minden ragyog, minden a helyén, minden tiszta 
és illatos. Nem is éreztem már jól magam. Mindegy.



A lényeg az, hogy a gyerekek rám ragadtak, és bevo
nultam velük a szobámba. Ákos Hol'it imádja, tehát 
azt kellett hallgatnom, ami még nem is lett volna 
olyan nagy baj, ha előző este nem kellett volna Pé
pével szintén azt végighallgatnom. Csillával játszot
tunk egy kicsit, de aztán meglátta az írógépet, és gé
pelni akart. Persze, sokkal könnyebb dolgom lett 
volna, ha jó a videó, mert akkor beteszem nekik a 
VUK-ol, és már kész is. Csilla különben azt is csak 
úgy hajlandó nézni, ha olt ülök mellette, báris eddig 
csak úgy volt hajlandó. Mindig is éreztem, hogy von
zódik hozzám, de amikor bevallotta, hogy szerelmes 
belém, én is meglepődtem. Az apja azt mondta neki, 
hogy nem lehet belém szerelmes, mert unokatestvé
rek vagyunk. Hát tény, hogy én is szeretem a kis 
csajt, de csak úgy plálóian, hiszen négy-öt éves lehet, 
bár egy Lolitát én is szívesen tudnék a magaménak, 
és a tcstvérszerelmct is fantasztikus dolognak tar
tom. Bizonyára abból a csekélykének tűnő lényecs- 
kéből kifolyólag, hogy nincs testvérem. Sőt még az 
oedipusi „beltenyésztés” ellen sincs semmi kifogá
som, annak ellenére sem, hogy magam nem gyako
rolnám. Ismerek olyan anyákat, akiket öröm lenne 
nemcsak gyermekükként, hogy csúnyábbal ne mond
jak, átölelni. Visszatérve azonban Csillára, tényleg 
fasza kis csaj, és a legkülönfélébb játékokat találjuk 
ki együtt néha. Leült az írógép mellé, és pötyögtetni 
kezdett valamit összevissza. Még itt is van valahol a 
papír, amire gépelt. Megvan! Az ágy mellett volt le
dobva a földre. Azt mondja, hogy:

hjpzyz 7qc c mojgmyB rcwmkmlBicz hsmx8jkf cbS 
iphnvk.izj mnsc selh ncydgrcwope stb. stb. stb. slb. 
stb. stb. stb. Egy egész A/5-ös ívet telegépelt. Aztán 
meg hozta, hogy olvassam el neki. Mivel ezekkel a 
halandzsaságokkal nemigen boldogultam, kitaláltam



neki egy szép kis történetet. Úgy lett, mintha elhin
né, hogy ezt mind ő írta, de mégsem hiszem, hogy 
teljes egészében elhitte volna. Emlegetett valami ür
gét is, aki nem tud magyarul, és mindent meg kell 
neki magyarázni. Erről az ürgéről később kiderült, 
hogy semmi köze az ürgének nevezett állathoz, ha
nem csak egyszerűen egy német gyerek: Jürgcn. Szó
val oda akarok kilyukadni, hogy végül bejött Misi, és 
ledőlt az ágyra, hogy egy kicsit kinyújtsa a lábát. -  
Megvan neked az István, a király?

-  Lemezen?
(Bólintott.)
-  Meg. De meglesz videón is.
-  A, én azt nem bírom megnézni.
-  Hát majd szólok, és eljössz.
-  Hát úgy esetleg. Jó lenne, ha ide bírnád adni a 

lemezt, hogy átvételezzem.
-  Apa, de hát nincs otthon kazetta! -  ez Ákos 

volt.
-  Majd veszünk.
-  Adok én, oszt majd visszaadjátok.
-  Milyen ez?
-  Á, valami hazai.
-  De jó?
-  Nekem igen.
-  És a lemez?
-  Az is, csak kicsit sokat lett hallgatva, mert sze

retem. Úgy volt, hogy megyek hétfőn Szegedre. Lesz 
most az István, a Feri talált valami csajt, akinek nem 
lett kész az útlevele, de a jegye már megvolt, és el 
akarta adni. Három jegyről lett volna szó, én meg 
már beszerveztem Átit, Pépét, meg Szilviának is 
megígértem, hogy megpróbálok négyet szerezni, de 
a csajnak mégis kész lett az útlevele.

-  Hát ott nem lehet venni?



-  Nem hiszem, bár mondták, hogy nem adnak el 
minden jegyet elővételben, hagynak néhányat a hely
színre is, de én abban nem bízok. Arra is gondoltam, 
hogy ez mégis szabadtéri, tehát valahogy csak be le
het majd ju tn i. . .

-  Nem hiszem, de ha nem is kapsz jegyet, legalább 
meghallgatod, mert úgyis kihallatszik.

-  Lesz tizenötödikén Illés-koncert Pesten. Azt 
mondják, hogy ott bemutatják az Istvánt. De nem hi
szem, mert a rockopera meg a koncert még egy őrült 
rajongónak is túl sok lenne egy napra.

-  Azt mondod, hétfőn lesz? Átugranék és is szí
vesen . . .

-  Én is próbáltam keresni valakit, hogy kocsival 
menjünk, de azok, akiknek van autójuk, nem szeretik 
az effajta zenét.

-  G ak nekem amúgy is rengeteg a problémám . . .
-  Nem is azért mondom. -  Dehogynem azért 

mondtam! -  Én különben mindig a Koppánynak 
drukkoltam.

-  Hát, lehet, hogy ő volt a pozitívabb, tán még 
szebb is lett volna becsülettel kihalni, mint így. De 
hát a magyarok mindig vesztesek voltak.

-  Bennem az is megfordult, hogy ha elmentek vol
na innen . . .  A szaros kereszténység meg a szocializ
mus elől.

Az utolsó szavakat már az ajtóban állva hallgatta 
végig. Alighogy kilépett, már jött is Zoli. Volt az 
egyik videoklubban, és kivette a POLICE ACA- 
DEMY IlI-IV.-et. Személy szerint utálom, de betet
tem neki. Én meg mentem vacsorázni, majd fürdeni. 
A negyedik rész utolsó tíz percét én is végignéztem. 
Aztán meg dumáltunk. Tudományos fantasztiku
mokról.



-  Szerintem ki fog alakulni egy egységes nyelv a 
Földön. Ez a kölcsönös megértést szolgálja majd. 
Nem hiszek az új nyelvekben, mint az eszperantó. 
Ezt hülyeségnek tartom. Az angol már elég elterjedt 
ahhoz, hogy az egyetlenné váljon. Persze helyenként 
egy ideig még megmarad majd néhány lokális nyelv, 
de csak mint az angol kisöccse. Már most és tudato
san el kellene kezdeni az „clangolosítást”, a többi 
nyelvet meg maximálisan dokumentálva hangszala
gokon archívumokba rakni. Ha most elkezdenénk, 
még akkor is legalább száz évre lenne szükség. Első 
lépésként minden olyan nyelvnek át kell térnie a la
tin betűs írásmódra, amelyik még nem tért át: a kí
nainak, a japánnak, az orosznak, a görögnek slb.

-  Tudod, újabban egész más dolgok érdekelnek. 
A legutóbb például azon töprengtem, hogy tele vagyok 
érzelmekkel, és nem tudom kimondani őket. Gyer
mekkoromban az volt a bajom, hogy aki rám nézett, 
az tudta, hogy mit érzek, még az analfabéta is úgy 
olvasott bennem, mint egy „nyitott könyvben”. (Jaj, 
de szép!) Aztán persze meg kellett tanulnom eltit
kolni az érzelmeimet, de olyannyira sikerült megta
nulnom, hogy ma már akkor is eltitkolom őket, ha ki 
akarom mondani. Pedig már a napját se tudom, 
mikor mondtam utoljára azt valakinek, hogy hiányzol, 
arról nem is beszélve, hogy szeretlek.

Nem akarlak tovább untatni. Megpróbálom rövi
den összefoglalni, ami még hátravan. Helyesebben: 
ami hátravolt, csak mivel épp mesélem, azért van.

Megpróbáltam nem szégyellni felszínes dolgai
mat, s talán épp ezért nem ellenkeztem, amikor Pé
pé rábeszélt, hogy menjek el Kanizsára, a country- 
fesztiválra. Nem tudta felsorolni az összes fellépő 
nevét, de azt tudta, hogy Tolcsvay Béla is köztük 
van. Nem sok a tízből.



-  Figyelj, fáradt vagyok, megfáradt. Mint egy vén 
trotli. Ugorj be holnap, cs majd befejezem. Ha lesz 
kedvem. Ha érdekel. No, menj már! Szevasz! Isten 
áldjon! Le is út, fel is út! Megszophatsz.

(Vége)

EPE-LOLOLOLOLÓGUS

„A líra meghal. Nagyon is merész 
kezekkel téptük a kényes leány 
heged ü-lcslél, vad-vad hangokig 
csigázva, hogy ma már csak nyögni tud 
s hörögni mint halódó . . . Nincs ütem 
jajában többé, nincs se szó, se tag: 
az értő agy s zenés szív nem beszél, 
csak a tüdő liheg, csak a torok 
kiáll s a szédült gyomor álmodik.
A líra elhal, néma ez a kor.”

{Babits Mihály: Régen elzengtek Sappho napjai)

*

„AGAMEMNÓN (félre) Jaj, nincs erőm hallgatni. 
(Fenn) Dicsérlek leány.

ÍPHIGENEIA Maradj a gyermekeiddel itthon 
most, apám.

AGAMEMNÓN Ez épp a vágyam, s mert hiába, 
bús vagyok.

ÍPHIGENEIA A lándzsák és Meneláosz bajai 
vesszenek!



AGAMEMNÓN Mi engem elveszt, másokat veszt 
még előbb.

IPHIGENEIA Aulisz zugában mily sokáig veszte
gelsz!

AGAMEMNÓN S még van, mi vissza is tart indíta
nom hadunk.

IPHIGENEIA Apám, a phrüg nép merre él, mit 
mondanak?

AGAMEMNÓN Hol bár sose élt volna a Priamosz- 
sarj Parisz.

IPHIGENEIA Nagy útnak indulsz, s engem itt
hagysz hál, apám?

AGAMEMNÓN Apáddal együvé kerülsz te is, le
ány.”

(Euripidész: ÍPHIGENEIA Auliszban. Devecseri 
Gábor fordítása)

„KAR
Jaj, Iphigcncia, öcséddel együtt, jaj szegény, 
meghalsz, mert ismét a király kezére jutsz.

THOÁSZ
Te vad honom minden polgára, rajta hát! 
Nem vettek-é gyeplőt a ménetekre mind, 
a partra nem vágtattok, hogy a hellén hajót 
fogadjátok, s míg Artemisz is megsegít, 
vadásszátok az istentelen férfiakat?
S ti vonjátok a vízre gyors sajkáimat, 
hogy, mint a szárazon lovakkal, vízen is 
el tudjuk fogni őket, és lehajítani 
a sziklacsúcsról, vagy karóra szegzeni.
Ti nők pedig, kik ismertétek terveit,



mind meglakoltok majd, mihelyt időm kerül 
reá; de most, mit el kell intéznem hamar, 
buzgón teszem meg, vesztegelnünk nem szabad.”

{Euripidész: íphigeneia a lauroszok között. Devecseri 
Gábor fordítása)

*

„GOETHE: IPHIGENIA TAURISBAN
{»lphigenie au f Tauris«, 1787. Dráma 5 felvonás

ban, versben. Fordította: Kis János, 1833; Csengeti János, 
1890; Babits Mihály, 1930. Szereplők: 4 férfi, 1 nő)

A német klasszicizmus »humanitásdrámájának« 
ez a reprezentatív remeke mintaszerűen illusztrálja, 
miképp alakul ál egy korábbi mű az átdolgozó filo
zófiájának és művészi egyéniségének hatására. 
Goethe megtartja az euripidészi modell, az Iphige- 
neia a tauroszok között szereplőit és cselekményének 
fő vonalát, mégis merőben új irányt szab a mondandó
nak: az emberek isteni beavatkozás nélkül, maguk 
döntik el a konfliktust, méghozzá az egymás iránti 
tisztelet és megbecsülés, a megbocsátás és a kölcsönös 
áldozatkészség emelkedett humanista princípiumai 
alapján.

Iphigenia, akit Diana istennő hajdan elragadott az 
oltárról, amelyen apja, Agamemnón fel akarta áldozni, 
Taurisban talált menedéket, és Diana templomának 
lett köztiszteletben álló papnője. Kedvéért megszelí
dült a barbár lakosság, s lemondott az ősi hagyo
mányról: a partjaikra tévedt idegenek feláldozásáról. 
Személye egyre kedvesebb a sziget királyának, 
Thoasnak is, aki utód nélkül maradván, elhatározza,



hogy a nemes szüzet nőül veszi. Iphigenia, aki most 
a hazatérésről, a családjával való találkozásról álmo
dik, feltárja a király előtt származása titkát, Tantalus 
leszármazottainak iszonyú történetét. Thoast ez sem 
tántorítja el tervétől, ámde a leány vonakodását látva 
indulatosan úgy dönt, hogy felújítja az idegenek fel
áldozásának hagyományát, és a sort az a két jövevény 
nyitja meg, aki most tévedt Taurisba. A két halál
raítélt nem más, mint Orestes és hű barátja, Pylades. 
Az anyagyilkos Orestes az Erynnisek, a bosszúisten
nők elől menekül, engedelmeskedve Apollo paran
csának: az átoktól csak akkor szabadul meg, ha »a 
nővér« Taurisból hazaviszi Mykénébe. Az isteni 
szózatot Orestes úgy értelmezte: Apollo nővérének, 
Dianának a szobrát kell a taurisi szentélyből elra
gadnia. Most, hogy elfogták őket, Orestes készen áll 
a halálra, az életvidám, ravasz Pylades azonban nem 
adja fel a harcot. O beszél elsőnek a papnővel, akit 
elbűvöl a hazai szó, de aztán kétségbecjli a hír apja, 
Agamemnón tragikus haláláról. Orestest faggatja to
vább, és az ifjú először beszámol anyja, Klytemnestra 
pusztulásáról, majd végül leleplezi kilétét. Iphigenia 
gyászát elnyomja az öröm, ujjongva ölelné öccsét, ám 
a dúlt lelkű Orestes csak a családi átok beteljesülését 
látja abban, hogy íme, nővére kezétől kell meghalnia. 
Ismét Pylades veszi kezébe a dolgokat, és ráveszi 
Iphigcniál: rabolják el az istennő szobrát, aztán 
szökjenek meg együtt; a partoknál hajó várja őket. 
Iphigenia azonban eltelik lelkifurdalással, amiért 
jótevőjét, Thoast be kell csapnia; úgy érzi, városát, 
családját sem válthatja meg, ha becsületének tiszta
ságában folt esik. Habozása késlelteti a szökési terv 
végrehajtását, és Thoas gyanút fog. Iphigenia képte
len áltatni a királyt; őszintén feltárja előtte, ki a két 
idegen, és mire készülnek mindhárman. Szelíd sza



vai, könyörgése már-már megindítanák a királyt, mi
dőn először Orestes, majd Pyladcs ront be fegyvere
sen a szoborért és a papnőért. Iphigenia közbelépé
sére a fegyveres összecsapás elmarad; Orestes és 
Thoas tárgyalni kezd. És ekkor Orestes rádöbben: az 
isteni utasítás nem Apollo nővérére, hanem az ő nő
vérére vonatkozott -  nem Dianát, hanem Iphigeniál 
kell hazavinnie Taurisból, az istennő szobra tehát ott 
maradhat. A leányt viszont Thoasnak el kell enged
nie, hiszen, ahogy Iphigenia emlékezteti, erre egykor 
szavát adta. Thoas maga is belátja, hogy ha királyi 
rangjához méltó akar maradni, nincs más válasz
tása. Iphigenia azonban nem akarja elfogadni hűvös, 
kényszeredett beleegyezését: »Áldás nélkül én, s 
kedved ellen, nem megyek!« És Thoas ismét legyő
zi önmagát; szűkszavú fájdalmas áldása zárja a drá
mát: »Élj boldogul! Éljetek boldogul!«

A drámát 1890-ben mutatta be a Nemzeti Szín
ház, 1930-ban pedig Babits fordításában játszották; a 
rendező akkor Hevesi Sándor volt. 1975-ben a Győri 
Kisfaludy Színház játszotta a Fertőrákosi Barlang
színházban, egy műsorban Euripidész Iphigeneia 
Aufiszban című művével.

Sz. J.”

{Színházi kalauz, I. kötet. Szerkesztette Vajda 
György Mihály és Szántó Judit. Negyedik, bővített 
és átdolgozott kiadás. Gondolat, Budapest, 1981)
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Rajzfilm . . . helyeslőén, ez a halál. 
Hiszem: TZ -  öl dinár városba, falnál; 
no de engem a kábé -  haszon valaki az 
ablakon. Szerencse, igen, hát én is csak
-  azért van . . . Babits Mihály: Régen 
elzengtek Sappho napjai. Euripidész: 
Iphigeneia Auliszban, Devecseri Gábor 
fordítása. Euripidész: Iphigeneia a 
tauroszok között, Devecseri Gábor 
fordítása. (Iphigenie auf Tauris,
1787. Dráma 5 felvonásban, versben. 
Fordította: Kis János, 1833; Csengeri 
János, 1890; Babits Mihály, 1930. 
Szereplők: 4 férfi, 1 nő) Iphigeneia 
a tauroszok közölt, Iphigeneia Auliszban: 
Színházi kalauz, I. kötet. Szerkesztette 
Vajda György Mihály és Szántó Judit. 
Negyedik, bővített és átdolgozott 
kiadás. Gondolat, Budapest, 1981

Rajzfilm . .  . helyeslőén, ez a halál. 
Hiszem: TZ -  öt dinár városba, falnál; 
no de engem a kábé -  haszon valaki az 
ablakon. Szerencse, igen, hát én is csak
-  azért v a n ...............................................

Zenta-Ada, 1990-91



EGY DÜHÖDT ANGYAL 
AZ ÉGBŐL

In memóriám Mitar Tomic

1.

A tűz megrakva, már csak alá kell gyújtani. Régi 
jó szokásomnál maradva: főzök most magamnak egy 
kávét. És leveszem az abroszt.

Anyám elm ent Z entára valami papírügyeket 
intézni. Nem elég neki a halál, a temetés, a fájdalom 
meg a magány, még ilyen lelketlen dolgokkal is 
nyüvesztik az embert. Szaladj ide, szaladj oda, meg 
az apja faszát az egész -  kompljet! -  bürokráciának.

Rózsa Tresnjevacon (Oromhegyesen, no . . . ! )  ki
vette a házasságlevelüket -  a házassági anyakönyvi 
kivonatukat -, ott esküdtek ugyanis, és postán már 
el is küldte. Tegnap érkezett meg. Épp itt volt az 
ügyvéd meg a neje, amikor anyám kiküldött, hogy 
nézzem már meg, van-e valami a postaládában. 
Hát volt, Rózsa levele megérkezett.

Úgy készültem, hogy én is elmegyek anyámmal, 
de aztán mégsem lelt az egészből semmi sem. Kite
rítettük a szőnyeget, jött a Sasa, hogy segítsek már 
neki elvinni azt a két (mint utóbb kiderült: három) 
lécet a garázsból a teherautóig, anyám szólt, hogy ad
jak enni a csirkéknek, meg ilyesmi. . .  De készüljek 
is el gyorsan, mert nem tudja, hogy meddig dolgoz



nak abban a bizonyos hivatalban, ahol jelenése van, u 
s már akkor háromnegyed tíz volt.

Mikor kilencre elment itt Adán a városházára, ak
kor még ágyban voltam. Mondta, hogy mire jön, ké
szüljek el, mert azonmód indulunk. Csak elszívok 
egy cigit, és felkelek -  mondtam. Főzött egy kávét is 
nekem, mielőtt ébresztett volna, és a cigit, az öngyúj
tót meg egy hamutálcát is odakészített nekem arra a 
kis, kerekeken guruló-gördülő, barna műanyag asz
talkára . . . Szó, ami szó, rendes dolog volt tőle . . .

Elszívtam a cigit, de nem ugrottam ki rögtön az 
ágyból. Szólt a tévé, de semmi olyat nem kínált, ami 
érdekelt volna, ami lekötötte volna a figyelmemet 
Nagyon ismerős ez az állapot. Hányszor ébredtem 
így, s hányszor ugrottam ki arra az ágyból, hogy a 
Mito kiabál be nekem, hogy:

-  Gyere, fiam, megcsináljuk ezt vagy azt . . .!
Vagy hogy:
-  Gyere, fiam, segíts már egy kicsit!
És ilyenkor már mindig ment is ki az ajtón. Ben

nem meg működni kezdeti a lelkiismerct-furdalás, 
hogy tényleg segíteni kell, segíteni illene, s talán csak 
az nem fért sohase a fejembe, hogy miért nem lehet 
azzal még legalább öt percet várni. . .

Nem lehetett.
Sose lehetett.
Szóval kérdezte aztán anyám, hogy miért akarok 

menni, van-c esetleg valami dolgom Zentán. Mivel 
nincs, de ha volna is, hanyagolnám, nem is válaszol
hattam másképp.

-  Csak azért kérdeztem -  mondta -, mert ha én 
elintézem a dolgom, délig akkor is várni kell, mert 
csak délben hozza be a Kelemen a Rózsát.

A Kelemen ugyanis behozza a Rózsát kocsival 
Zentára, onnan meg anyám hozza majd át Adára. A



Kelemenek is már kétszer voltak itt a múlt héten, s 
bizony ők is szarul állnak benzinnel. Anyámnak meg, 
ha van benzinje, ha nincs, most mennie kellett.

Eljöttek ők is rögtön pénteken, amint anyám je
lentette nekik, hogy meghalt a Mito. Rózsa mondta 
is, hogy szívesen itt marad, ha kell, hogy segítsen 
anyámnak a vendégsereg körül, de anyám azt mond
ta neki, menjen csak nyugodtan haza, itt amúgy sem 
lesz alvás, de hely sem, ahová esetleg lefekhetne. El
mentek hát, s csak másnap jöttek vissza a temetésre.

-  Negyed egy, fél egy is lesz, mire hazaérünk -  
mondta ; nvám.

Hát igen, ideális esetben, ha délben, ha pontban 
délben találkoznak, és rögtön útnak erednek, s ha 
anyám ráadásul még a gázpedált sem simogatja, ha
nem lelkesen és alapé'an beletapos, akkor még ide 
is érhetnek addig. En azért mégis inkább csak fél 
egy, háromnegyed egyet számítanék a visszaérkezé
süket illetőleg.

-  Hogy akarod: akarod, hogy inkább maradjak, 
hogy legyen itthon valaki, vagy hogy inkább veled 
menjek, hogy ne menj egyedül? -  kérdeztem, mert 
nem akartam rásózni magam, nem akartam, hogy úgy 
érezze, én most basáskodni akarok felette, mint 
ahogy tegnap sem szóltam semmit, amikor mondta, 
hogy ő most kimegy a temetőbe. Akkor sem akartam 
rásózni magamat.

Mondom, lehet, hogy egyedül akar lenni, vagy tu
dom is én, de kellemetlen volna neki, ha vissza kel
lene utasítania, ha felajánlanám, hogy vele tartok. 
Majd szól, ha akar, gondoltam, én nem erőltetem a 
dolgot.

Elment -  tegnap a temetőbe, ma meg Zentára -  
egyedül. Én meg kezdetnek főztem egy kávét -  az 
volt ma már a második. A kinti szobában összerak-



lám az ágyneműt, felraktam a párnákat s tb .... Szóval 
összepakoltam, semmi nyoma sincs már, hogy az éjjel 
mind a ketten olt aludtunk. A csirkéket is elintéz
tem: először kiöntöttem a vizet a kannából, mert úgy 
gondoltam, hogy már nagyon állott lehet, inkább fris
set adok majd nekik; csak később jutott eszembe, 
hogy valószínűleg a reggeli etetés után töltötte tele 
anyám, tehát nem is lehetett olyan állott az a víz, de 
akkor már mindegy volt; kiöntöttem a kannából azt 
a vizet, ami benne volt (állott vagy sem, utólag már 
egyre megy), kivettem az itatóedényüket, s a locsoló
csővel (miután abból az edényből is kiöntöttem a 
vizet -  ugyanis én ma mindenféle vizeket szétlocsol
tam) jó alaposan lemostam róla a rárakódott kon- 
centrát- vagy dara-, vagy tudom is én . . . szóval a 
rárakódott kajamaradványokat (de azért jó alaposan 
le is volt az szarva, no . . .), majd visszalettem a 
helyére, és a kannából teletöltöttem nekik, hadd 
igyanak kedvükre; az egyik etetőjüket csak megvere
gettem a söprű nyelével, a másikat, a felfüggesztettet 
viszont tele is töltöttem -  röviden ennyi. Közben a 
mosógép is végzett a dolgával (még anyám kapcsolta 
be, mielőtt elindult volna), kiszedtem hát a ruhákat 
belőle -  főleg törülközők, lörülgetőrongyok voltak, 
s csak egy abrosz, néhány alsónemű meg ilyesmi kép
viselte az egyéb kategóriát -  és kivittem az udvarra 
kiteregetni. Mielőtt rászántam volna magam erre a 
feladatra, reggel -  az ablakon keresztül -  már láttam, 
hogy a szomszédék középső lánya (Jasna vagy Ves- 
na, nem is tudom, olyan egyformák ezek ketten, 
hogy nem tudom megkülönböztetni őket, pedig még 
csak nem is ikrek -  a lényeg: Jasna és Vesna a két 
idősebbik, ők tőlem egy-kél évvel fiatalabbak, a leg
kisebb, Doris viszont már akkor születeti, amikor a 
legidősebb nővér rég férjnél volt valahol Bánátban,



a középső pedig egyetemen, nagyon messze itthon
ról, Splitben, s hozzátehetjük akkor most még ehhez 
azt is, hogy a háború kitörésekor ott maradt, ott ra
gadt, s csak nemrég vergődött haza) teregetett, ké
sőbb pedig felületesen ugyan, de a lehullott faleve
leket is összcsöprögette.

S akkor egyszer csak anyám is betoppant. Sietve, 
robogva lépett be az előszobába (én épp a kávéval 
voltam elfoglalva -  hányadik is leheteti az már?), on
nan a konyhába, majd be a belső szobába. Már ott 
járt Zcnla előtt, amikor elkezdtek villogni rá az el
lenkező irányhói érkező autók, hogy vigyázzon a se
bességre, mert a város bejáratánál rendőrök állnak 
lesben. Anyám csak akkor kapcsolt, hogy nincs nála 
az engedélye -  a hajtási jogosítványa. Van ott egy 
parkoló. Egy kibetonozott kitérő az út mentén -  
amikor biciklivel közlekedtünk Ada és Zenta között, 
mindig ott álltunk meg pihenni, és mindig csak olt 
kóstoltunk bele első ízben a magunkkal vitt frissítő
be, kólába stb. . . .  Megnézte. Tényleg nem volt nála. 
Egész onnan fordult vissza érte, s most már magával 
is vitte.

-  Adtál vizet a csirkéknek? -  kérdezte aggodal
mas hangon.

-  Te csak szaladj, minden rendben lesz -  intettem 
nyugalomra apám stílusában.

Ahogy elment, összeszedtem a kél vödröt, amiben 
a fát szokták behordani a tüzeléshez, a fűtéshez és 
kivonultam a supába tűzifáért. Gyújtós nem kellett, 
mert az maradt bent még tegnapról. Az este ugyanis 
úgy hoztunk be gyújtóst is meg tűzifát is, hogy mind 
a két szobában, mind a két kandallóban be lehessen 
gyújtani, be lehessen fűteni vele. Később viszont 
meggondoltuk magunkat, és csak a kinti szobában 
gyújtottunk be. Tegnap egész nap szép, meleg idő



volt, itt a vénasszonyok nyara, s mivel mind a kelten 
kint alszunk (a napokban én is kint aludtam anyám
mal, hogy ne legyen egyedül, meg esténként, már 
ágyban l’ekve, együtt is tévéztünk, beszélgettünk, 
szóval így volt a legegyszerűbb), elégnek tűnt ott be
gyújtani.

Bent csak napközben tartózkodtunk, s akkor is 
keveset, olyan vendégeink nem jöttek, akiket be kel
lett volna vezetni, és olt leültetni, ha meg jött is va
laki -  Dragiea és Nándi jött át délután, Zorica és Sa
sa volt itt az este -, nem volt olyan hideg, hogy ne 
lehetett volna clkávézgatni, clsörözgclni a beszélge
tés mellett. Szóval nem láttuk értelmét, hogy mind a 
két szobában tüzeljünk.

Aztán meg miután megírtuk a gyászjelentést a va
sárnapi Magyar Szóba, egy képet, egy totót is keres
tünk hozzá. Volt itt ugyan már kettő, de egyik sem 
tetszett igazán. Nem voltak igaziak, nem voltak iga
zán valósághűek . . . Találtunk ugygn aztán egy tö
kéleteset Mito egyik régi hajtási jogosítványában, de 
az meg tényleg olyan jó volt, hogy anyám sajnálta ki
venni onnan, és beadni az újságba, mert azt akkor 
már úgysem kaphatja majd vissza. Akkor már inkább 
beadja a másik kettő közül az egyiket, mondta, ezt 
pedig clteszi emlékbe, olyí n szép. Pont úgy néz ki 
ezen a felvételen, amilyen az életében is volt.

Mondta anyám, tudja, hogy vannak még neki va
lahol fényképei róla, csak azt nem, hogy hol. Nem 
emlékezett rá, hova pakolta el őket. Keresni kezdtük 
hát. Átlapozgattuk a fotóalbumokat, meg anyám 
még azt a fotógyűjteményét \r> előszedte, amit már 
nem rakott bele az albumokba, hanem külön egy, 
még a nagyanyámtól örököií, mára már alaposan 
megkopott bőrtáskában tartott . . . tartja már évek 
óla . . .  És közben Kató néni is megérkezett. Jó al



kalom volt ez egyúttal arra is, hogy nosztalgiázzunk 
egy nagyot a képeket nézegetve. Kató néni és én 
gyakran tettük fel azt a kedves kis kérdést, hogy ki 
ez?, ez ki?, és ez?, no és ő?, anyám pedig a legjobb 
tudása szerint válaszolgatott.

Szintén a gyászjelentéshez keresve képet, vala
micskét korábban Mito cuccai, holmija, papírjai kö
zött keresgélve egy REMA TIP TOP-os TRACTOR 
SPECIAL -  SPECIALEMENT p. TRACTEUR -  
VULCANISES -  VULKANISIERT -  VULCANI
SE -  VULCANIZZA dobozban Mito régi katona
könyve is megkerült Dragica első -  rögtön születése 
után készült -  anyakönyvi kivonatával együtt. És egy 
házassági anyakönyvi kivonat is volt még ott Mito el
ső házasságáról. Anyám azt mondta a lányoknak, 
hogy ezt vigyék el ők, hiszen nekik lesz ez fontos, 
hogy majd a saját gyerekeiknek adhassák, hogy így 
menjen tovább kézről kézre, nemzedékről nemze
dékre, mint ahogy az az ilyen családi emlékek eseté
ben fontos, illetve szokás -  fontos szokás, no . . . 
Dragica el is vitt néhány ilyen papírt.

Én meg még este, amikor már a Kató néni is meg
érkezett, a kinti szobában kinyitottam a bárszek
rényt. Akkor már folyamatban volt a nosztalgiázás, a 
régi fényképeket nézegettük, meg minden . . .  Az a 
bárszekrény ott igazából sohasem funkcionált az ere
deti, a gyári, a tervezői elképzelés, tehát a rendelte
tése szerint, anyámék nem bárszekrénynek használ
ták, hanem olyan mindenes akárminek (amire ne
kem annak idején Zentán egy egész szoba állt a ren
delkezésemre: ami kellett ugyan otthon, no és persze 
az is, ami nem, csak sajnáltam volna megválni tőle, 
sajnáltam volna kidobni, nem volt lelkem ahhoz, hogy 
kidobjam . .  . mindazt betettem oda, s szükség esetén 
onnan bármikor elő leheteti vakarni -  mindig is ha



sonló funkcióban állt anyáméknál ez a bizonyos bár
szekrény), ha valami anyám kezében volt, s azonmód 
el kelleti tennie valahova, de nem volt hová, akkor 
nagy hirtelen csak lenyilotta a bárszekrény ajtaját, és 
bedugta oda az épp felesleges tárgyakat. Sokminden- 
féleségek gyűltek ott össze az évek során -  a kincseket 
rejtegető bárszekrény rejtélye! (is lehetne) használt 
csomagolópapírok, üres cukorkáspapírok, fali- és kár- 
lyanaptárak garmadája, névjegykártyák, ruhacímkék, 
egy törött és egy „működő” pingpongütő, társasjáték
maradványok, régi újságok stb .... stb. ... stb. .. .

Slb. ... stb. . . .  stb. ...
Kinyitottam a bárszekrényt, mondván, hogy 

könnyűszenei bekeveredhelett oda egy-két fotó is, 
lehet, hogy pont ott bukkanunk rá a megfelelőre.

-  Majd azt is egyszer rendbe rakom, ha nem lesz 
más dolgom, ha elmúlik ez a gúzsva, ha egy kicsit 
összeszedem magam -  mondta anyám.

Eredetileg ugyan nem terveztem, de kínálgatla 
magát, illetve magától kínálkozott az alkalom, és 
egyszerűen nem lehetett kihagyni: szelektálni kezd
tem -  erre t: ég szükség lenet, ez szemét, ez porfogó, 
ez kell, e ;t el kell lenn i. . .  A papír (nem kifejezet
ten tűzálló - éghető anyag) alapú szemetet egy szin
tén ott hányódó nejlonzacskóba gyűjtögettem össze 
azzal, hogy jó lesz az majd holnap a begyújtásnál, fel
tüzeljük, nem szaporítjuk ezzel is a szemetet.

És így is történt: ma -  többnyire -  abból raktam 
meg a tüzet, miután elrendeztem a csirkéket, kitere
gettem és hoztam be fát. Többnyire, mondom, mert 
azért -  a biztonság kedvéért? -  a Tarka Világ szep
tember 21-ci számából is kitéptem három dupla ol
dalt. Ezeket, összegyűrve, az egésznek a legaljára 
tettem. „A Magyar Szó műsorfüzete és szórakoztató 
melléklete, II. évfolyam 38. (53.) szám, 1995. szep



tember 22-étől 28-áig.” A hátlapján pedig: „A baj- 
moki Egység Művelődési Egyesület táncosai.” „Szer
kesztők: Erdősi Loc Valéria és Erlauer Ottília / gra
fikai szerkesztő: Cscrnik Emese és Szerencsés Anna / 
1995. szeptember 21. / Fórum Nyomda, Újvidék.”

De került aztán erre minden: régi csomagolópa
pír, 1991-es falinaptár, valamivel korábbi (tán 1989- 
esek lehettek) kárlyanaplárak, cukorkáspapírok, ru
hacímkék és gyújt a fa címszó alatt még a törött ping
pongütőt is rátettem -  két darabban: külön a nyelét 
és külön a lapját. Igaz ugyan, hogy a lapjának mű
anyag bevonata volt, s azt nemigen szokták kandalló
ban való tüzelésre használni, mégis: ki mondja, hogy 
a műanyag az nem éghető valami? -  micsoda? Minden
nek a tetejébe most még azt a szakadt nejlonzacskót 
is odanyomtam, amit hétfőn vittem magammal, amikor 
le kellett ugranom Újvidékre. Jó kis szemétége
tőt/szemétégetést csinálok én itt ebből a fűtési 
szezonból! -  annál is inkább, hiszen az idén már lent, 
Újvidéken is így tüzelünk majd, s annál is sokkal 
inkább, hogy a fásvödör aljából még a fűrészpor állagú 
fahulladékot és a beledobált, beleöntözgetett csikke
ket is kikapargattam a kislapáttal, és a hamutálca 
tartalmával együtt mind a megrakott tűzre dobtam

2.

Az újságot a kormányon (a volánon) szétterítve 
olvastam. Amíg anyám beugrott a bankba, én előbb 
elvittem leparkolni a kocsit, de csak egészen a hotel 
előtt találtam helyet. Visszafelé jövet a trafikban 
megvettem az épp aktuális aznapi Magyar Szót meg 
a Pandora Könyvek harmadik számát -  Wass Albert:



A hadak útján -  Vérben és viharban. „A kézirat 
nyomdába adásának ideje: 1995. augusztus 28.”

„Sajnálattal értesítjük olvasóinkat, hogy mától a 
Magyar Szó ára megduplázódott: a hétköznapi újság 
1, a vasárnapi és a csütörtöki lap (a Tarka Világgal 
együtt) ezentúl 2 dinárba kerül. A szerb nyelvű na
pilapok már tegnaptól új áron kerültek az olvasók 
elé. A jugoszláv napisajtó ára drasztikus emelésének 
fő oka a papírdrágulásban rejlik: az ország egyetlen 
papírgyára, a mitrovicai Matróz szeptember végétől 
több mint 100 százalékkal emelte az újságpapír árát. 
Ilyen körülmények közepette ahhoz, hogy a Magyar 
Szó a jövőben is a megszokott formában, terjedelem
ben és példányszámban jelenjen meg, sajnos elkerül
hetetlen a lapármódosítás a szerkesztőség részéről. 
Tudjuk, hogy ezért leginkább a nyugdíjasok és a kis
keresetű dolgozók fognak méltatlankodni. Reméljük 
azonban, hogy olvasóink zöme továbbra is rendsze
resen megveszi a Magyar Szót.

Köszönjük megértésüket!”
„Belgrád egyik külvárosi részében, ahol néhány 

cigány család lakik, lepedőbe csavarva egy 12 éves 
kislány holttestére bukkantak. Mivel egyelőre sem
milyen hivatalos tájékoztatás nincs az üggyel kapcso
latban, csupán a szóbeszédre lehet támaszkodni. 
Eszerint a kislányt talán Jagodának hívják, és egy 
menekült cigánycsalád gyereke. Amikor ugyanis az 
anya három gyerekével a fővárosba érkezett, bizo
nyos Ferat nevezetű cigányember elhívta hozzájuk 
lakni egy romos házba, habár vele együtt él a felesé
ge, Namzija és két fia, Sandokan és Kenedi. Egyéb
ként a közeli lakók korábban is gyakran hallották, 
amint Namzija és Ferat veszekednek és verekednek. 
A kérdéses napon is valami hasonló történt, de fur
csamód nem volt jelen a menekült család, csupán a



kislány, akit nemrégen férjhez adlak (!) a szintén 12 
éves Sandokanhoz.

A férj és a feleség legutóbbi összetűzése után Fe- 
rat elment, később -  állítólag -  Namzija is távozott. 
Amikor az ember hazatért, az udvarban egy bokor 
alatt megtalálta a szerencsétlen kislány holttestét. 
Azonnal kihívta a rendőrséget, s a tetemet beszállí
tották az igazságügyi bonctani intézetbe.

Jagoda testén több, ütéstől származó nyom volt 
felfedezhető, tehát joggal feltételezik, hogy valaki 
agyonverte a gyereket.”

Bementem a fürdőszobába. Kezet mosni, vécére 
vagy valami harmadik . . . nem emlékszem már. A 
lényeg egyébként is az, hogy így vagy úgy ugyan, de 
végül mégis a tükör elé keveredtem. Megnéztem hál 
magam. A sok csupálástól fájt az állam a szakállam 
alatt. Unalmamban meg idegességemben, meg tu
dom is én, mindig azzal múlatom az időt, hogy a 
szakállam tépkedem. Többször is elhatároztam már, 
hogy valahogy megpróbálom leszoktatni magamat 
erről, de mindeddig még sehogyan sem akart össze
jönni a dolog. El tudom képzelni, milyen nevetséges 
látvány lehetek, ahogy munka közben ülök a kom
puter mellett, pötyögtelek a billentyűzeten, mereven 
bámulom a monitort, és közben tépkedem meg rá
gom a szakállam. Most már elég hosszú ugyanis ah
hoz, hogy a számba bírjam venni a végét.

Lehet, hogy a folytonos tépkedéstől is gyorsabban 
nő?!

Épp ma vont kérdőre anyám meg a Rózsi, hogy 
mikor gondolok már megborotválkozni, én meg he
vesen tiltakoztam, hogy eszem ágában sincs, hiszen 
közismert és köztudott dolog (tény), hogy minél job
ban nyírják, annál jobban nő.



-  De hát a férfiak mindennap borotválkoznak -  
kontrázott Rózsa.

-  Köszönöm szépen, épp ez az, amiből nem ké
rek. Még csak pont az hiányozna az életemből, hogy 
naponta borotválkozzak.

A továbbiakban még kifejtettem nekik, hogy két 
dolog van a férfilétben, amit gondolkodás nélkül haj
landó lennék kidobni, kiirtani, eltávolítani belőle: az 
első a borotválkozás, a szakáll meg a bajusz, a máso
dik pedig a hadsereg. Főleg ez utóbbitól irtózom 
minden porcikámmal, borotválkozni egyszerűen csak 
nem szeretek. Mondjuk, hajlok a kompromisszumra: 
hajlandó volnék naponta ho/o vá1 kozni (akár naponta 
kétszer is, ha kell), ha ;seréoen, vagy akár nem is 
kellene, hogy cserében legyen, hanem csak úgy, akár
hogy, szóval, ha soha ; büdös életben nem kellene 
többé a hadseregre, a :cat mságra gondolnom.

Nagyon komolyat) foglalkoztat az elképzelés, 
hogy felkeresek egy pszichológust azzal, hogy szeret
ném átoperáltatni magam, hogy nő legyek. Elmon
dom, hogy komoly problémát jelent a számomra, 
hogy türtőztessem magam, és ne öltsem magamra a 
Kati vagy anyám ruháit. Biztos olyan irányba tapoga
tózna, hogy nem vagyok-e buzi. Azt pedig élesen ta
gadnám:

-  Én inkább leszbikusnak mondanám magamat.
Szerelnék nő lenni, de akkor sem férfiakkal

szeretkeznék, hanem kizárólag csak nőkkel. A nők 
vonzanak. Persze ha már átoperáltatnám magamat, 
biztos, egy-két szépfiúval is lefeküdnék, hogy kipró
báljam akkor már, milyen is az. De alapjában véve 
leszbikus volnék.

És én egyébként is öngyilkosságot követnék el, ha 
el kellene mennem katonának. Nem tudnék én tes
tileg ugyan férfiként, de lelkileg egyértelműen nőként



egy álló évig egy kaszárnyában élni kisezer hetero
szexuális, maximum bi- vagy homoszexuális férfival 
összezárva. Egyetlenegy hozzám hasonló leszbikus 
sem lenne közöttünk. S ha lenne is, az is férfi volna, 
én ugyan le nem feküdnék vele. Ezt nem hiszem, 
hogy el tudnám viselni.

Akkor női vécébe kellene járnom (biztos, nehéz 
volna megszoknom -  de azért mindent beleadnék, 
hogy sikerüljön), a szüleimnek egyszeriben lányuk 
lenne a fiuk helyett, a lányomnak nem lenne apja 
többé, viszont kél anyával dicsekedhetne, a felesé
gem pedig elmondhatná magáról, hogy a férje a leg
jobb barátnője.

-  Tudja, én valamikor férfi voltam -  magyarázhat
nám az óvónőknek, tanítónőknek, osztályfőnökök
nek (akiket menet közben ki is lehetne fogni egy 
kiadós kis leszbipartira), ha majd be kellene íratni a 
gyereket az iskolába.

A nevemet viszont megtartanám. Az Attilát egyéb
ként is csak Otíliára lehelne változtatni, az pedig 
sohasem tetszett. Jól megvoltam én férfiként is a 
nevemmel, semmi szükségem sem lenne rá, hogy 
nőként másikat válasszak magamnak. Csak éppen a 
POL-hoz a jövőben a MUSKI helyett ZENSKI-l 
kellene írnom.

És menstruációm is lenne. El sem tudom képzel
ni, fel sem tudom mérni, mekkora élményt jelentene 
MENSTRUÁLNOM! Használhatnám a különféle 
agyonreklámozott betéteket, meg minden . . .  És a 
katonakönyvecskémet végleg elhajítanám -  és jog
gal, következmények nélkül cl is hajíthatnám -  a bús 
picsába.

-  Én trafók . . .
-  Te trafsz.
-  Ő trafik . . . !



Slb. ... slb. ... s tb ....
-  Mi az: kicsi, fényes szőrű, nyávog és repu! '•». le

vegőben?
-  Whiskas-macska szárnyas betéttel!
(Úgy röpködnék én is, hogy csak úgy fénylene a 

szőröm . . .!)
Csak . . .  Remélem, hogy a hangom nem változna 

meg. Nem szeretném, ha holnaptól szoprán cseveré- 
szés lenne minden szavam.

Negyvennyolc éves koromban pedig egyébként is 
meghalnék. Akkor elmondhatnám magamról (persze 
csak valahol fent, a mennyország erdős lankáin ban
dukolva . . . ) ,  hogy fél életem férfiként, a másik felét 
pedig nőként éltem le. Fiúnak születtem, akként is 
neveltek, apaként egy gyönyörű kislányt nemzet
tem . . . Lehel, hogy szülhetnék is akkor egyet! 
Huszonnégy éves koromban pedig átoperáltattam 
magamat, és a stb .. . .  Nőként is huszonnégy évet éltem!

Hiszen az már eleve egy sokkal teljesebb életet 
jelent. Mindenki csak az egyik részét, az egyik olda
lát ismeri a nemiségnek. Nekem így alkalmam nyílna 
mind a kettőnek a megismerésére.

Nem csináltatnék magamnak a mostaniaknál 
nagyobb melleket. Csak a hormonháztartást rakat
nám rendbe annyira, hogy a szakállam egyáltalán ne 
nőjön tovább. A szakállas nőket sem szeretem . .  .

És Ilimet kellene csinálni az egészből. Egy trilógiát. 
Az elsőt még férfiként játszanám végig, a másodiknak 
az elején is férfi lennék, ám a felénél, a közepén 
bekövetkezne a fordulat (az egész -  kompljet! -  
operációt rögzíteni kellene), és már nőként fejez
hetném be, a harmadikban pedig már kizárólag 
csak nőként jelennék meg.

„Nagy volt a sürgés-forgás a hét végén a Magyar 
Kultúra Alapítvány budai, a Mátyás-templom tő



szomszédságában lévő patinás székházában: Vajda
ság értékei, színei és ízei jelentek meg, igényes és 
értő felsorakoztatással, vigyázó odafigyeléssel. S ott 
volt a régió-barát Beregszász, a kilcncszáz esztendős 
kárpátaljai város szellemi és tárgyi múltja és jelene 
is. Megadatott tehát a találkozás esélye. S hogy az 
mégis felemásra sikeredett, nem a szervezőkön, meg 
még kevésbé a fellépőkön múlott. Hiszen -  a vajda
ságiaknál maradva -  a kiállított tárgyak, könyvek, 
újságok kedves és érvényes képmását adták ottho
nuknak, az egyensúllyal összeállított irodalmi est, 
aztán a hangszeresek, táncosok és énekes szólisták 
fellépése, valamint a zentaiak színielőadása mind azt 
bizonyította, hogy ezen a tájékon az ellehetetlenült, 
leszegényedetl körülmények közepette, az állandó 
visszaszorítási kísérletekkel nap mint nap megküzd- 
ve is erőteljesen, elevenen és szívósan él a kultúrát, 
nyelvet és hagyományokat megtartó törekvés.

Mindez azonban nem mutatkozott különösebben 
vonzónak a pesti közönség számára. A szervezők 
250 meghívót küldtek szét, a látottak alapján azon
ban az invitálásnak csak nagyon kis hányad tett ele
get. Távol tartotta magát az eseménytől a pesti sajtó, 
nem szimatolva szenzációt a rendezvényben. Azok 
az újságírók, akik rendre és szépszámmal megjelen
nek, ha vajdasági küldöttséget itt hivatalosan fogad
nak, s tolakodó érdeklődést tanúsítanak, ha háború
ról, menekültek betelepítéséről vagy a VMDK és a 
VMSZ ügyes-bajos dolgairól van szó, ezúttal nem 
mutatkoztak. A szellemiség kincsőrző küzdelmét, a 
határon túlról érkező sajátos értékek bemutatását 
jószerével közöny és farkasvakság övezte.

Ne legyünk azért teljesen igazságtalanok. Néhány 
itteni újságíró kolléga azért jelen volt, mindvégig és 
becsületesen (ők szégyenkeztek a többiek helyett).



Megjelentek itt élő barátaink, akik magukkal hozták 
övéiket, az egyikük például egy Japánból érkezett 
népzenekutató hölgyet, aki szinte odaszegezett és 
tündöklő tekintettel figyelte a vajdasági fiatalok által 
bemutatott dalokat és táncokat. Fényképezett és 
jegyzetelt. És azért közönség is volt tisztes számmal, 
eljöttek teljesen ismeretlenek, akiket egyszerűen ér
dekelt a dolog. Ám mégis: nem a befektetett jószán
dék, szervező munka és felkészülés arányában.

így egy kicsit önmagunknak tapsoltunk. Ami alap
jában véve nem baj, hiszen önmagunkból is legalább 
kettő volt jelen ezekben a . . .”

Szóval beléptem a fürdőszobába, de hogy vécére 
vagy egyszerűen csak kezet mosni mentem, nem em
lékszem már. Beléptem, és megálltam a mosdó fe
letti tükörrel szemben. A szakállamat vakarásztam- 
tekerésztem, és eldöntöttem, hogy egy új gyűjte
ménybe kezdek: elhatároztam, hogy gyűjteni fogom 
a Tilóról szóló könyveket. Azokat most mindenki 
úgyis csak kidobja, örülni fognak, ha megszabadul
hatnak végre tőlük, nem lesznek láb alatt, nem fog
ják a port, hogy folyton csak törölgetni kelljen őket, 
nem botlanak beléjük úlon-útlelen a házban, és nem 
fészkelhetnek beléjük a férgek, hogy aztán kiirtha- 
tallanul ellepjék a házal és a család életét.

3.

Kedden véget ért a hét. Aztán ugyan még utaztam 
egyet, de mintha az is kedden történt volna.

Utólag már csak kitalálni lehet a dolgokat. Emlé
kezni rájuk. Átélni már nem.

Aznap reggel tulajdonképpen a piacra indultunk, 
de még egy sereg más dolgot is beiktattunk az úti



tervbe, így a piac csak egy egyszerű kifogássá silányo- 
dott. Be kellett vásárolni, anyám a nagy vendégse- 
regletre készült, és úgy beszélte meg a lányokkal, 
hogy szármát készítenek, tehát ehhez keresett ká
posztát -  káposztalevelekct. . .

A temetés utáni halotti toron és a másnapi teme
tőlátogatáson és az azt követő „megvendégelésen” is 
rengetegen voltak, így az egy hétre rá esedékes 
újabb összejövetelen is tömegre számítottak. Anyám 
is tanácstalan volt, nem tudta, mennyi káposztát ve
gyen. És azt sem tudta, hogy kitől. Egy péterrévei 
asszonyt emlegettek, akit aztán meg is találtunk a pi
acon, de figyelmeztettek bennünket, hogy azért csak 
óvatosan, meg, hogy vigyázzunk vele, mert nem iga
zán jó a portékája, gyorsan savanyít, meg minden, 
voltak, akik pórul jártak már vele, keserű volt a ká
poszta, és hasonló érdekességek.

Vigyáztunk is vele alaposan: anyám csak belenyúlt 
a vödörbe, és megnézte az árul, megkérdezte az árát. 
Látszott rajta, hogy nem támaszt kételyeket afelől, 
hogy ha csak lehel, nem tőle fog venni.

A káposzta kérdése végül is csak délután oldódott 
meg. Bevágódott ugyanis valami csaj. A nevét azóta 
sem tudom, az összes, amit megjegyeztem róla, nem 
több, mint hogy a kertszomszéd . . .  Igaz ugyan, hogy 
én jószerével csak május elsejékre meg esetleg vala
mi más, de mindenféleképpen csak bulikra jártam ki 
a kertbe, ám az is tény, hogy én ezt a nőt korábban 
sohasem láttam. Mindegy, lényeg az, hogy eljött. Mi
után hazaértünk -  azt hiszem, az ebédet is megejtet
tük közben -  anyám kiment a temetőbe, én meg 
egyedül maradtam otthon. Én is szívesen kimentem 
volna vele, volt bennem valami ilyen irányú készte
tés, de erről nem akartam szólni anyámnak. O olyan 
természetesnek vette, hogy egyedül megy . . .  Én



meg nem akartam rásózni magamat, nem akartam, 
hogy úgy érezze, hogy rásózom, ráerőltetem magam -  
ő ugyanis hajlamos az ilyesmire (mármint arra, hogy 
azt higgye . . .). Hadd menjen, ha egyedül akarja ki
sírni magát -  gondoltam végül.

Anyám egyébként azt mondja, hogy azt mondták 
neki, a szerbeknél nem szokás naponta kijárni a te
metőbe. Kimennek a temetés napján, másnap, egy 
hétre rá, negyven napra . . .  De így, hét közben, nem. 
O a lányoknak is megmondta, hogy nem ismeri eze
ket a szokásokat, de mindet becsülettel végig l'ogja 
csinálni, csak szóljanak neki mindenről idejében -  ki
véve ezt az egyet. O bizony mindennap ki fog menni 
a lcrje sírjához.

Végül már teljesen belezavarodott ezekbe a szo
kásokba. Bármilyen szokatlan dolog történt, bármi
lyen szokatlanul viselkedett valaki, mindenről hajla
mos volt azt feltételezni, hogy az is egy pravoszláv 
szokás. A temetés napján -  vagy másnap? (ezt sem 
tudom már pontosan) -, ahogy a temetőből hazafelé 
indulva beszálltunk az autókba, Dragicáék Yugója 
került a menet elejére. Nándi ült a kormány mellett. 
Csak az volt a baj, hogy a többiek (a többi autó) már 
indultak volna, felsorakoztak, és vártak, neki meg 
még meg is kellett volna fordulnia. Nem akarta fel
tartani a menetet, és főleg nem Dordéékat, akik ott 
toporzékoltak a sarkában (illetve -  mivel ő fordítva 
állt -  az orrában . . .  ; még jó, hogy nem bemenjek és 
kiadogassam?-alapon), ezért egészen a főútig tolatva 
haladt. Megkérdezte erre valaki, hogy:

-  Marikám, miért tolat a Nándi?
-  Biztos ez a szokás -  válaszolta, és egyáltalán 

nem látszott rajta semmi olyasmi, mintha tréfálko
zott volna.



Az egy szűk, szar kis utca, amelyik a temetőhöz vezet, 
szép kis manővert jelent megfordulni benne. Amikor a 
temetésre mentünk, én hajtottam a Golfot (annyian vol
tunk, hogy kétszer is fordulnom kelleti), Évike és Mari
ka meg egy kosovói rokon jött velem az első túrában. 
Én csak az irányt tudtam, hogy merre induljak, mert 
egy fél mondatból már elkaptam korábban, hogy 
Mohol felé kell menni. Nagyon magabiztos volt az 
indulás, csak amikor már majdnem átértünk a hídon, 
akkor kapcsoltam, hogy én nem is tudom, hova kell 
menni. A kosovóihoz nem fordulhattam, ő bizonyára 
még kevésbé ismeri Adát, mint én, meg aztán nem 
is ismertem szegényt (csak úgy hallomásból tudtam 
róla, hogy bizony a Milónak van ám kosovói rokon
sága is, hogy igen, hát persze, vannak ott, s hogy 
Mito elég gyakran járt is le hozzájuk, főleg amikor 
üzletelt a család, de anyámmal is voltak ott többször is -  
erről is láttam fotókat!, anyám kiköpött Srbijanka 
Valjevo, ahogy bcöltöztellék ott a fotózáshoz -  ven
dégségben náluk, s habár nagyon szerettem volna, 
soha nem jött össze, hogy én is elmehettem volna 
velük egyszer; meg aztán arról sem vagyok meggyő
ződve, hogy csak a véletlenek tragikus összejátszása 
folytán nem került sor soha erre az én kosovói uta
zásomra, szóval nem vagyok meggyőződve róla, hogy 
nem azért nem tudtuk egyeztetni az időnket úgy, 
hogy én is elmehessek, mert anyám egyszerűen nem 
akarta . .  . Mi tóról nem hiszem, szerintem ő nagyon 
is örült volna annak, ha valami ilyesmi egyszer 
összejön, hiszem, hogy nagyon meg lett volna 
hatódva . . .), így nagy hirtelen hátrafordulva a két 
csajhoz, akik a hátsó ülésen ültek -  miért, te hova 
ültetnéd a kiskorúakat? -, megkérdeztem:

-  Ti tudjátok, hogy hol van a temető?
-  Itt rögtön jobbra . . .! -  mondták.



Fékezzzzzzzzzz, haver! Kanyar, s máris ott va
gyunk!

Akkor meg egyszer vissza kellett mennem a ház
hoz, mert nem fért be egy túrába az összes vendég. 
Mikor aztán már utolsóként Katit is magammal vit
tem, bementünk a kápolnába a ravatalhoz.

Mito egész éjszaka otthon volt felravatalozva, 
csak a temetés napján vitték ki abba a lepusztul, hi
deg kis kápolnába . . . Nagyon szép volt ez az egész 
dolog, hogy nem vitték ki azonnal, hanem ott, a saját 
szobájában, ahol élt, s ahol aztán betegeskedett, s 
ahol végül meg is halt, ott helyben ravatalozták fel. 
A szoba közepén.

Egész éjjel ott virrasztottunk mellette. Ez is egy 
szokás -  ezúttal valódi -, mindig kell valakinek len
nie a felravatalozott halott mellett. Ha elalszik, ak
kor nem számít a jelenléte. Miso egész délután meg 
kora este (amikor mi odaértünk, még akkor sem) 
nem mert vagy nem akart -  ezt tényleg nem tudha
tom -  bemenni a szobába, ahol a ravatal állt, később 
azonban már annyira felbátorodott, hogy nemcsak 
hogy bement, hanem mivel egyedül nem mert haza
menni sem, Dragica meg nem mehetett el vele, ott 
aludt a szobában, a sarokban, a Deda ágyán. Dragica 
is igyekezett tartani magát, de ahogy elfészkelődött 
ott a sarokban a fia mellett, meg ráadásul még be is 
takarózott, hogy ne fázzon (mert nagyon hideg volt 
ott bent), egy idő után őt is elnyomta az álom.

Hideg volt. Azért, mert meleg volt. Amikor eldön
tötték (és az nem tartott sokáig -  hiszen mi akkor 
még a halálhírt sem tudtuk, még csak azután telefo
nált be anyám a szerkesztőségbe; én meg épp nem 
voltam ott, valami kínai kiállítást nyitottak meg na
gyon magas szinten holmi minisztereink és miniszter
asszonyaink . . .), hogy otthon ravatalozzák fel, gon



doltak rögtön a melegre is. Mert a romló húsnak -  
bármennyire embertelenül hangzik is ugye, szaga 
van. Minden holttest, bármennyire közeli rokonunk 
is legyen, bármennyire közel álljon is a szívünkhöz a 
megboldogult, a melegen bebüdösödik. Nagyon jel
legzetes, egyébként tényleg a romló nyers húsra em
lékeztető szaga van. S hogy egyben mennyire közel 
is áll ahhoz, kérdezzék csak meg a kannibálokat. . .

Számítva erre, rögtön intézkedtek. Olga szerzett 
a gyárból, ahol dolgozik, valami spéci jegel, valami 
akármit, egy számomra teljességgel ismeretlen (s ha 
a nevét mondanák, nekem az is teljesen semmitmon
dó halandzsa volna . . .  ) vegyszert. S állítólag az ab
ból/azzal fagyasztott jég nem olvad el olyan gyorsan, 
és nem ereszt annyi levet, mint az egyszerű, a hagyo
mányos jég. Még egy teljes héttel később, az udvarra 
kihajítva sem olvadt cl teljesen, pedig nem is volt hi
deg idő akkortájt. Ilyen jeget használnak tán nyáron 
a fagylaltárusok is a fagyasztóikban.

Ezt a jeget rakták be a ravatal alá, s bizony egy 
idő után már mindenkinek fázott a lába, különös
képp pedig azoknak, akik a legközelebb álltak.

Váltásra aludtunk. Anyám is lefeküdt, Kati is ki
ment a másik szobába, Zoricával és Radóval hármas
ban tartottuk még magunkat. Meg Dragica is feléb
redt időnként leszkelődni egy kicsit. Aztán pedig 
Rado is elvonult. Ő átment a szomszédba (három
háznyira a szemközti oldalon, maximum száz méter, 
ha lehet. . . ) ,  Dragicáéknál aludt. Zoricával még be
szélgettünk egy kicsit, ő is elmagyarázta a jeget, de 
aztán ő sem bírta már tovább. Kivonult a kinti szo
bába megnézni, hogy van-e még hely valamelyik 
ágyon. Nem volt. Anyám és Kati is hosszában vetette 
le magát, nem maradt hely mellettük. Zorica az asz
tal mellé ülve, a fejét az asztalra hajtva, felsőtestével



az asztalra dőlve próbált meg aludni egy kicsit. Én 
meg időközben arra számítottam, hogy anyám las
sacskán majd felkel és levált, hogy én is pihenjek egy 
kicsit, mert akkor még úgy volt, hogy reggel nyolckor 
nekem kell majd kimennem az utrinai rokonokért. 
Ok aztán telefonáltak, hogy kértek kölcsön egy 
autót, nem kell senkinek se menni. .  .

Fel is kelt anyám, de akkor meg Zorica feküdt le 
a helyére. Mire anyám beért a ravatalhoz a belső szo
bába, ahol én virrasztottam, ő már az ágyon hosszá
ban elfekve aludt. Mindegy volt, valamit ki kellett ta
lálnom, meg anyám is küldött, hogy feküdjek már le, 
pihenjek egy kicsit. És szó se róla, fel is találtam ma
gam: kiemeltem Kati mellől az ágy párnalámláját 
(amit egyébként csak akkor szoktunk leszedni, ha le
nyitjuk az ágyat), és már meg is volt a helyem, hogy 
hova feküdjek.

Mito egyébként nagyon szép volt a ravatalon. 
Ugyanúgy nézeti ki, mint az éleiben, még a betegsége 
előtt, mintha megkönnyebbült volna a betegségtől. . .  
Kisimult az arcán a bőr, és egyáltalán nem volt olyan 
ijesztő, mint ahogy az ember a halottakat elképzelné. 
Ahogy ott ültem mellette, s nem is csak akkor, 
amikor végül már egyedül maradtam, hanem koráb
ban is, amikor még tele volt a szoba, amikor még 
mindenki ott állt a ravatal mellett, amikor még egy
mást követve érkeztek részvétet nyilvánítani a roko
nok és az ismerősök, már akkor is azt igyekeztem 
szuggerálni neki, hogy keljen fel, emelje fel a fejét, ül
jön fel a koporsóban, és lépjen ki belőle. Úgy nézett 
ki, mintha csak elaludt volna, semmi több, úgy látszik 
azonban, hogy mégsem szuggeráltam elég erősen.

Nem tudtam kiverni a fejemből a tetszhalál gon
dolatát. Hogy ez az egész, az állapot, amelyben van, 
csak tetszhalál, aminek egyszer csak vége lesz, felül,



megszólal, cs akkor majd együtt röhögünk az egé
szen. Még a temetőben is csak erre tudtam gondolni, 
még akkor is, amikor a koporsóvivők rácsavarozták 
a koporsó fedelét, még akkor is, amikor lehajoltam 
azért a földdarabkáért, amit aztán utánadobtam. 
Még az is megfordult a fejemben, hogyha most, ab
ban a pillanatban ér véget ez az állapot, akkor még 
mindig van ideje arra, hogy valahogy jelt adjon, ha csak 
megpróbálna felülni, akkor is beverné a fejét a kopor
só födelébe, s akkor meghallanánk a koppanást. . .

Mikor betemették, és a sírásó már a koszorúkat 
és a virágcsokrokat rakosgatta a sírhalomra, akkor 
pedig az fordult meg a fejemben, hogy most már ké
ső, hiába is kopognál. . .

Egyébként nagyon szép szokás az, hogy a koporsó 
lezárása előtt még egyszer megcsókolják a halott 
homlokát. Anyámhoz hasonlóan én sem ismerem a 
pravoszláv szokásokat, és különösképp a temetkezési
eket nem. Csak annyit tudok, hogy van egy ünnep . . .  
Bocsánat: csak annyit tudtam eddig, hogy van egy ünnep, 
„kad se prcskace sekira” -  ahogy a Mito mondta -, de 
hogy melyik az, azt már nem tudnám megmondani. Csak 
sejtem, hogy a vízkereszt. Többször is zavarban voltam, 
hogy mit kell most csinálni, és hogyan kell azt a valamit 
csinálni. A legnagyobb problémát a keresztvetés jelen
tette, mert még „rendesen”, római katolikus módon sem 
tudok igazán keresztet vetni, s külön megzavart, hogy 
azt viszont tudtam: a pravoszlávok egy bizonyos ponton 
valamit fordítva csinálnak. Fordítva vetik a keresztet. És 
fordítva is aratják. Pravoszláv temetőben pravoszláv te
metésen pedig illeti volna nekem is pravoszláv keresztet 
vetnem. A vége az lett, hogy többnyire csak kapadoztam 
ide-oda a homlokom és a mellkasom között, no és persze 
leskelődtem, hogy lát-e, figyel-e (biztos figyelt!) valaki, 
mert nagy leégés lett volna, ha össznépileg felfigyelnek



ott erre. És ha csak lehetett, igyekeztem mellőzni a 
keresztvelést. De zavarban voltam akkor is, amikor 
bent álltunk a kápolnában a ravatalnál Katival, 
anyám mellett. Igyekeztem olyanokat figyelni, akik
ről úgy sejtettem, hogy tudják, mit kell csinálni. Főleg 
Daniiét és a lányokat lestem, s így mindennel egy apró, 
szinte elenyésző fáziskésésben voltam.

Amikor kihozták a koporsót a kápolna elé, ott a 
pap még mondott valamit, de bármennyire igyekez
tem is, csak félszavakat, mondalfoszlányokal sikerült 
megértenem belőle. Előbb azt hittem, hogy csak az 
éneklés, a kántálás miatt, de aztán mondta valaki, 
hogy nem, hanem mert -  s szerbként ő sem értette -  
azon a bizonyos „sztároszlovenszki” nyelven volt az 
egész. Szimpatikus volt viszont, hogy amikor mind
ezzel végzett, a pap kicsit emelt beszédhangon, de 
már nem kántálva és nem énekelve, mai modern, 
posztmodern, a posztmodern utáni, a kortárs, a be
szélt, a közérthető szerb nyelven is mondott egy rövid, 
alig néhány mondatos kis búcsúztatót.

-  Mitre . . .  -  kezdte.
Mitre pedig nem szerette a papokat. A papokat 

és a rendőröket soha. És ebben a meggyőződésében 
az utolsó pillanatig kitartott. Amikor a család látta 
már, hogy itt a továbbiakban már semmilyen orvosok 
sem segíthetnek rajta, s hogy a végórái közelednek, 
kihívták hozzá a papot. Mito még akkor is levegőnek 
nézte. Még a tudatánál volt -  ez egyértelműen 
tükörfordítás, eredetiben így hangzik: „bio je pri sves- 
ti” -, beszélni is bírt, de amikor megérkezett a pap, 
eltökélten hátat fordított neki, és még csak el sem 
zavarta, egy árva szó, nem sok, annyit sem szólt hozzá.

Őszintén szólva nekem sem tetszett ez a pap. Ha
dart, sietett, rohant, elkapkodta a szertartást, csak 
hogy mielőbb túlessen rajta. Kettőkor kezdődött a



temetés, háromra pedig vissza kellett érnie a temp
lomba: esküvője volt. . .  Mármint nem neki (bár tud
ni kell, hogy a pravoszláv egyházban engedélyezett a 
papok nősülése), ő most csak esketett . . . Haragud
tam is rá rendesen. Mert ha már eljött, ha már el
hívták, s ha már vállalta a szertartást, akkor, legyen 
benne annyi becsület és legyen benne annyi tisztelet -  
nem a meghívói, hanem -  a halott, a megboldogult 
iránt, hogy becsülettel végigcsinál mindent. Csak egy 
héttel később, a gyászmisén sikerült kiengesztelnie. 
Az valóban szép volt.

És ahogy ott álltunk a kápolna előtt, még nyitva 
volt a koporsó, a pap elmondta a búcsúztatóját, sor
ban odamentek az emberek a holttesthez, és meg
csókolták az összekulcsolt kezére helyezett fémke
resztet, keresztet vetettek, és megcsókolták a hom
lokát. Akkor is azt figyeltem, hogy ki mit csinál, s egy 
idő után (igyekeztem a végére maradni. . .) magam 
is odaléptem. Gondosan ügyeltem arra, hogy a leg
közelebbi rokonokat mind magam elé engedjem, de 
azért azt sem vettem volna jó néven, ha mindenféle 
jöttmentek elébem furakodnak . . .

Az utolsó élmény: ahogy megcsókolom a homlo
kát. Még ma is fel tudom idézni magamban azt a kü
lönös/különleges érzést, azt a szagot, azt az ízt.

Mikor a másnapi vendégeskedés is véget ért, 
anyám úgy tervezte, hogy nagytakarítást rendezünk, 
mert három napig mindenki cipővel járt be minden
hová, összemászták a rokonok a fehér szőnyeget, ko
szos volt minden. Tán már el is kezdtük, vagy még 
csak készülődtünk, megint nem tudom pontosan, 
amikor odatelefonált valaki -  azt hiszem, az Ando 
lehetett - , hogy a szokás szerint ilyenkor három napig 
nem szabad takarítani.



-  Én pedig nem logok három napig disznóólban 
élni -  mondta anyám, és nekiestünk a munkának.

Tőlem is megkérdezte Jovica (nem a futár . . .) 
még délután, hogy nálunk, magyaroknál is vannak-c 
ilyen szokások, hogy másnap, egy hét, negyven nap 
stb. . . .  stb. . . .  stb. . . .  Habár fogalmam sincs, 
hogyan is néznek ki temetkezési szokásaink szerint 
a dolgok, s hogy milyen hagyományok fűződnek 
hozzájuk, valamit mégis muszáj volt mondanom. 
Tudomásom szerint nincsenek. A temetés után 
természetesen visszamennek a házhoz (bár még az 
se kötelező), kisebb-nagyobb halotti tort adnak, de 
egy kis teasüteménnyel is el lehet intézni a dolgot, 
megisznak-megesznek valamit, elbeszélgetnek, meg 
ilyesmi, de ezzel vége is . . .

4.

Anyám a kertszomszédasszonynak is elmesélte, 
hogy káposztát keres. A csajban pedig égett, tom
bolt, pusztított a segílőkészség.

Mito utolsó napjaiban még olyan jól tartotta 
magát, hogy motorozott is a városban. Felült meta- 
licszínű automalic motorjára, és felrobogotl rajta a 
kertbe. Évek óta az volt a szokásuk, hogy a szomszé
dék fölszedték a lehullott gyümölcsöt, majd csere
képp később adtak egy liter pálinkát. Az idén is így 
történt. Mito, amikor felment a kertbe, mondta ne
kik, hogy csak nyugodtan szedjék össze. Amikor 
anyám elment a temetőbe, a szomszédasszony azért 
telefonált, hogy szóljon, hogy bejelentse a látogatá
sát, mert ő még tartozik valamivel a Mitónak, és azt 
el akarja hozni. Valaki legyen itthon, számítsunk, 
számítsanak rá . . .  a jövetelére, az eljövetelére, a 
megtestesülésére, az érkezésére, a betoppanására, a



bevágódására . . . Csak hozza nyugodtan, mondtam, 
gondolván, hogy én így is, úgy is otthon leszek, de 
mire megérkezett, már anyám is hazaért.

A csaj otthagyta a pálinkát, és meglehetősen kap- 
kodósan balra el -  távozott, elillant, eliszkolt . . . 
Előbb azonban, miután anyám töredelmesen beis
merte, bevallotta neki, hogy minden vágya minimum 
száz levél savanyú káposzta, a kertszomszédasszony 
feltárcsázta a hotelt. Bizonyára van ott neki valami 
rokona vagy ismerőse, vagy boldog őse, netalántán a 
szeretője, akitől megnyugtató válaszra számíthatott. 
De! De ott is csak azt mondták neki, hogy ők is attól 
a pélerrévei asszonytól szokták venni. Ám legyen, és 
távozott, anyám meg csak a vállát vonogatta. Nem 
fűlött neki a foga ahhoz, hogy akkor most kocsiba 
vágja magát, és elinduljon, hogy a nyakába vegye Pé- 
terrévét.

Tán még a következő kávénk sem főtt meg, ami
kor ismét megcsörrent a telefon. A kertszomszéd
asszony jelentkezeti a hotelból, hogy jön vissza, hoz
za a káposztát. Csak mikor visszaért, akkor derült ki, 
hogy a szállodában szombaton lagzi volt, s vagy nyolc
van fej szármának való savanyú káposzta kimaradt.

-  Ezt ott úgyis csak kidobnák -  mondta a csaj.
(Szuper! Velünk meg meg lehet e te tn i. .  .!)
Jó csaj, jó csaj -  ricsaj!
Egy vödörben feltette az asztalra (úgy odabaszta, 

akárha a Las Vegas-i kaszinók egyikében tette volna 
fel utolsó garasait a rulettre . .  .), és csak arra kérte 
anyámat, hogy rakja át egy másikba vagy bármilyen 
edénybe, hogy ő ezt, amelyikben hozta, visszavihesse 
a hotelba.

Nos, az ügyet ezzel lezártnak hittük. Csak a kö
vetkező szombaton, az egyhetes vendégeskedésen, 
illetve előző este, pénteken, amikor nekiestek a lá



nyok és asszonyok megtekergetni a férfiak bajszát, s 
mellesleg útközben még a szármákat is, akkor derült 
ki, hogy több mint a fele rossz, (oszladozott, szaka
dozott. Mindenki attól volt beszarva, hogy ha pénte
ken este még meg is tekergetik valahogy azokat, 
szombaton reggel pedig szakszerűen, a sarkukra, a 
végükre állítva sikerül is mindet kibomlásmentcscn 
beleállítgatni az üstbe, kiszedni már akkor sem bír
ják. Mind kinyílik, szétesik, leégés, blamázs . . .  Min
denki tehát egyfajta blöffnek érezte, amikor azt 
mondta, hogy másnap szárma lesz ebédre. Később, 
amikor már egy kissé csitulni látszott a rémület, a fel
háborodás és a döbbenet, már baszkódtunk is egy 
sort a témára. Ha szétesnek a szármák, vagy a több
ségük szétesik, akkor mindet, a káposztaleveleket is 
össze kell vágni nagyon apróra (a legjobb volna le
darálni . . .), s akkor ráfogjuk, hogy -  műszaka.

Persze aztán mégsem lett műszaka belőle. Rózsi 
nagyon ügyes volt, s a betekert szármafejek úgy 
szökdöslek-szökdécseltek ki az üstből, a kondérból, 
mint Hudini az Alcalrazból . . .  de tudnék még ha
sonló jókat mondani. . .  (Szuper kis hasonlat, nem
de?!) Azt meg a Vera súgta meg anyámnak, persze 
szintén telefonon, hogy ha üstben főzik a szármát, 
akkor nem fektetgetni, hanem állítgatni kell a leje
ket. Mert biztos, hogy ez is egy szokás . . .

Nem tartozik ugyan a szokások kategóriájába, de 
a piacról, miután anyám végigfitymálta a péterrévei 
asszony káposztáját, még több helyre is el kellett 
mennünk. Az első utunk Kató nénihez vezetett. 
Semmi különösebb dolgunk nem volt vele, csakcsupán 
egy reggeli kávét ittunk meg nála. M ert nagyon 
korán reggel volt ám az, különösen az én ilyen jellegű 
fogalmaim szerint. Mondta is anyám, miután előző 
este megbeszéltük, hogy én is vele megyek, hogy reg



gél bizony kelni kell, s ha nem bír felébreszteni, 
akkor magamra vessek (fordított kereszteket nem 
emlegetett...), mert ő akkor egyedül megy. Régi szöveg, 
már nagyon sokszor, rengetegszer, kisezerszer 
hallottam korábban is. Vége lesz a piacnak, mire oda
érünk, nem kapunk semmit stb .. . .  stb. . . .  stb. . . .

Nehéz volt, nagyon nehéz, de igyekeztem, nagyon 
igyekeztem -  és (láss csodát!) felkeltem. Magam sem 
hittem volna benne, ha nem velem történik, ha nem 
én teszem . . .  A sofőr szerepében tetszelegtem. 
Hajts ide, hajts oda, itt fordulj balra, előzz, kanyar, 
lékezz, vigyázz és egyebek.

Kató néni egyedül volt otthon. Mari leutazott Újvi
dékre, Évikének pedig elkezdődött az iskola. Az első, amin 
megakadt náluk a szemem, az az egész nappali szobát 
(vagy akármit, már amit, szóval, ahol leültünk ...) 
hosszában, végig a falon beborító polcszekrény volt. 
Egy ilyenre fáj a fogunk s egy ilyenért vérzik a szí
vünk az időknek az ő nagy büdös kezdete óta .. .

-  Nagyon irigykedem ám -  mondtam.
-  A könyvek miatt? -  kérdezte anyám.
Persze meg kell hagyni, van logika a gondolkodá

sában, de nem egyértelműen arra gondoltam. Köny
veink, bekötött vagy bekötésre váró (és beköttetésre 
nagyon is alkalmas) folyóirat- és lapévfolyamaink ne
künk is vannak szép számmal, de nincs hova pakol
nunk azokat. Egymás hegyén-hátán, egymás tetejére 
polcolva -  gyakorta szinte hozzáférhetetlenül (hoz
záférhetetlen pozitúrákban) -  porosodnak és pókhá
lósodnak az egy árva szobánk különböző sarkaiban 
és zugaiban. S akkor ehhez a felsoroláshoz én még 
azt is hozzátenném, hogy a könyveken kívül a leme
zeket és az audio- meg videokazettákat sincs hova 
pakolnunk, s remélhetőleg CD-ink is lesznek hama
rosan -  sőt, hamarost! -  egy szép napon, ha nem is



sok, de legalább a mostani kettővel együtt összesen 
tizenhét darab.

Szóval nem elsősorban azok a könyvek miatt 
irigykedtem cn akkor és olt, s irigykedem kitartóan 
a mai napig is, amelyekkel dugig tömték ott a szek
rénysort (hiszen ha megszereznénk azokat, továbbra 
sem lenne megoldva a mi könyveink tárolása . . .), 
hanem sokkal inkább a polcok miatt. Királyságot egy 
polcért! A szemem folyt volna ki értük, annyira 
szeretnék én egy olyat, hogy végre méltó helyen és 
módon tárolhassam a könyveimet, nem is beszélve 
akkor még arról, hogy az én könyveim nagy része, 
túlnyomó többsége még mindig Zentán van, Kati 
könyveinek nagyobbik hányada, kábé kilencven 
százaléka pedig Topolyán. Azokat is gyönyörű dolog 
volna lehozni, leköllöztetni ide, hogy egyesíthessük, 
összeadhassuk, egységesíthessük végre a könyvtá
runkat. Világ könyvtárai, egyesüljetek!

Igazából nem is tudom, hogy mit csinálhatnánk, 
mihez is kezdhetnénk vele, ha -  teszem azt -  már 
holnap az ölünkbe pottyanna egy ilyen. Körülrak
nánk vele a falakat, addig még rendben is van, én 
még az ablakot sem sajnálnám elfedni a polcokkal. 
Nagyon nem gondolt a funkcionalitásra az, aki ekko
ra ablakokat tervezett a szobánkra a harmincas 
években, amikor ez a ház épült. Nem gondolt a funk
cionalitásra, hiszen az ablak egy egész falat elfoglal. 
A másikon meg olt az ajtó, a harmadikon pedig a 
kandalló. Tömör gyönyör! A lehető legjobb megol
dással is minimum három részre kellene osztani a 
szekrénysort. S akkor arról még nem is esett szó, 
hogy a mostani két szekrényünk, az ágy, az íróasztal, 
a csibikepolc, a másik kis asztal a tévével és a videó
val meg a Fruzsinával (hifi!), valamint a villanykályha 
hova kerülne. Mindent be a szoba közepére, Orsi



ágyát is, a fotelt is, a két strandszéket is, a porszívói 
is, m indent. .  .

Ilyen irigységi-irigykcdési rohamok közepette fo
gyasztottam el azt* a reggeli vagy inkább kora hajna
linak mondható kávét, s akkor már fel sem tűnt, hogy 
tejet nem is kaptam bele. Kató néni szabadkozott, 
hogy nincs neki otthon, meg ilyesmi, de még ha nem 
is szabadkozott volna, az elém rakott, direkt kávéba 
való, német gyártmányú, Magyarországon vásárolt 
(az árcédula mindent elárul . . .!) tejporral akkor is 
beérem.

Persze, hogy voltak ott jó könyvek, sőt nagyon jó 
könyvek is, több olyan is, amelyikért alkalomadtán 
(mondjuk, ha a polc nem lenne o t t . . .) meg is sza
kadna a szívem. Ha lenne már előtte egy olyan pol
com, egy olyan szekrénysorom. Tudom is én, nem so
kat jegyeztem meg a címekből . . . Emlékszem arra 
a sorozatra, amelyiknek mindegyik darabjában egy- 
egy országot mutatnak be elsősorban útleírással, de 
történelemmel, nevezetességekkel, jellegzetességek
kel, éghajlati viszonyokkal, színes illusztrációkkal is, 
és mindegyiknek mindig egyszerűen csak Brazília, 
India, Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Jugoszlá
via (hát, ezt a könyvet ma már baszhatják...!), Görög
ország, Magyarország vagy történetesen épp Francia- 
ország a címe. Ebből a sorozatból volt egy egész 
polcnyi. Végig. Szerintem nagy a valószínűsége 
annak, hogy a sorozat összes darabját megvásárolták. 
Volt aztán egy szintén elegáns, exkluzív, bőrkötéses 
sorozat Zilahy műveiből szerb fordításban. De talán 
mégsem szerb fordítás lehetett, mert mintha még a 
kiadót is láttam volna rajta, s az pedig zágrábi volt. 
Tehát Zilahy, de nem szerb, hanem horvát(h) fordí
tásban -  most már így kell mondani. Milyen szép is 
volt az régebben, amikor mindenre csak rámondtuk,



hogy szerbhorvát(h), s akármi volt is, nem tévedhet
tünk, de igazából mindegy is volt . . . Egy kis el
enyésző nyelvjárásbeli különbség. . .  No hiszen, nagy 
e se t. . .  Most meg ilyen szarományokon kell törnöm 
a fejem, hogy ha zágrábi kiadója volt a könyvnek, 
akkor az nem is szerb fordítás igazából, hanem hor- 
vát(h) -  szerbhorvát(h), oszt ott egye meg a fene . . .

Az egyik cím külön megragadt bennem, jó sokáig 
emlékeztem is rá, de mára már elfelejtettem. Mintha 
Pobesneli andeo lett volna, vagy valami ilyesmi. Mi 
lehet az magyarul, eredetiben? Dühödt angyal? Egy 
dühödt angyal? Mivel nagyon rossz és nagyon elma
radott a Zilahy-kultúrám, nekem az Egy dühödt 
angyal az égből is megfelel. Tényleg soha nem olvastam 
Zilahyt. Ne félj, haver, ha te olvasol engemct, alka
lomadtán majd Zilahyt is pótolom! Többen is olvas
ták, mondták, hogy jó, dicsérték, meg tudom is, hogy 
számon tartják a jók, a nagyok közölt, de tudom is 
én, mindig valahogy úgy hozta a sors, hogy elmen
tünk egymás mellett. Úgy hozta a sors . . .  Úgy hozta 
a sors, hogy mindig elmentünk egymás mellett -  én 
és a könyvei. Illetve: nem hozta úgy a sors, hogy egy 
könyvét is elolvastam volna. Még ha így, hallomás
ból, semmi kifogásom sincs ellene . .  .

5.

Este volt már, az első fűtési napok egyike, a fűtési 
szezon első napjaiban jártunk, habár államilag, a 
központi luléses lakásokban még egyáltalán nem 
gondolták így az emberek. Nem dideregték így az 
emberek. Mindegy. Anyámnál fűteni kellett. Nekem 
a lenti szobában, anyámnak meg a fentiben, mert vé
gül is ebben egyeztünk ki az alvásrendet illetően.



Már délután begyújtottunk, hoztam fel fát, meg 
minden . . . Becsülettel végigcsináltam a ceremóniát, 
a szertartást. A kora esti órákban már meleg is volt. 
Akkor történt, hogy kivonultunk a kinti szobába át
nézni a fotókat, mert egy Mitóról készült képet keres
tünk a gyászjelentéshez. Miután a fényképalbumok
kal és anyám kis táskájával (amit még anyai öreg
anyámtól örököli), melyben azokat a fotókat tartja, 
amelyek már nem fértek bele vagy valami más okok 
miatt mégis kiszelektálódtak (kapásból is tudnék 
néhány ilyen lehetséges okol felsorolni . . .) az albu
mokból -  kávét már főztem, most a sör után nyúlok -  
egyaránt nem jutottunk semmire, én nekiveselked
tem a bárszekrénynek. Az akkor talált pingpongütőt 
csak másnap tüzeltem be, csak másnap égettem e l . . .

Valóságos kincsesbányának bizonyult az a bár- 
szekrény. Tüzelőnek, gyújtósnak is nagyon jól meg
feleltek volna ezek a dolgok (ha valaki más bukkan 
rájuk . . .), ám, mondom, nemrég úgy döntöttem, 
hogy amilyen, akár véletlenszerűleg, akár másképp 
megmaradt régi újságot találok otthon -  vagy mégis
csak véletlen lehetett? -, akármilyen szar is legyen, 
az most már mégis megmarad, a kidobás, kihajítás fo
galmát a továbbiakig kizárjuk a köztudatból. így ke
rülte el végzetét és logikus ésszel elképzelhető sorsát 
a Nők Lapja 1984. évi évkönyve, a Prakticna zena 
Ekstaza című különkiadványának 1984. májusi (sor
rendben 31.) és júliusi (33.) száma . . .  Ezek hasonló 
szerelmes ponyvaregények, mint a Ljubavni vikend 
románok, amelyek, azt hiszem, még ma is rendszere
sen, vagy már megint rendszeresen, megjelennek. 
1984 májusában Frans Flores Vino ljubavi című 
regényét közölték ebben a sorozatban. Hál’ isten
nek, a mű eredeti címét és a szerző nevének eredeti 
írásmódját is feltüntették, mert attól tudok igazán



csak a falra mászni (slógot kapni), ha nagyvonalúan 
megfeledkeznek erről. Tehát:

„Naslov origínala:
Francés Flores
LOVE’S WINE”
Biztos nagyon izgalmas lehet, anyámat kellene 

megkérdezni erről, hogy tetszett-e neki, ha egyáltalán 
emlékszik még rá. Ez pedig annál is inkább elképzel
hetetlen, mert ezek a regények mind tizenkettő-egy- 
tu ca t. . .  Mire elolvassa vagy legalábbis elolvasná az 
ember, már arra sem emlékszik, hogy miben külön
bözött (de egyébként meg, ha különbözik, akkor már 
nem jó, akkor már rossz . . .) ,  miben tért el az előző
től vagy éppenséggel a következőtől. Lényegében: 
csak a nevekben.

„Vik Reno nije mogao da veruje svojim ocima” -  
kezdi Francés Flores, avagy Frans Flores (aki nem 
hiszi, járjon utána .. .) :  Vik Reno (a nevének az ere
detire való visszavezetésével most nem kínlódnék, 
elnézést, de ezen most nem töröm magam) nem hitt 
a szemének. „Potegao je ovoliki pút da bi razgovarao 
o poslu sa starijom zenom, po imenu Lora Dasti 
Spandoni i upravo je doziveo sok.” Ilyen hosszú utat 
tett meg csak azért, hogy üzleti tárgyalásokat folytas
son egy Lora Dasti Spandoni (ismét a név problema
tikája) nevezetű idősebb asszonnyal, s most teljes 
volt a sokkhatás. „Lora je ostala hladna prema nje- 
govom zaprepascenom poglcdu” -  folytatja egy 
újabb bekezdésben, amit én most nem jelöltem meg 
külön, de lényegében csak arról van szó, hogy Lora 
nem reagált, hideg maradt a férfi kétségbeesett te
kintetével szemben. „Nastavila je da radi, klececi na 
toploj, plodnoj zemlji.” Ezt a mondatot most átugor- 
juk. „Ispilivala je sastav svakog neznog lista loze. 
Pred sobom je ugledao lepoticu.



-  Vi stc gospoda Spandoni? Neverovatno!”
A júliusi számban Dzejn Kasl, alias Jaync Castlc 

Zacarani, azaz Spelibound című regényét közölték. 
„Sva prava zadrzana, stampano u saradnji sa DELL 
PUBLISHING Co. New York.”

Ott volt aztán anyám régi útlevele is. ACCOM- 
PAGNE DE -  Nőm et prénom: s itt az én nevem 
következett. A Paranté rovatban a megjelölés, hogy 
a fia vagyok (anyja fia!), a Date de naissance alatt 
pedig a születési dátumom. Meg egy fotó rólam kora 
gyermekkoromból 4,5 x 6 cm-es méretben. Az egész 
útlevélen keresztül ott a hatalmas pecsét, hogy PO- 
NIŐTENO, csak azt csodálom, hogy nem vonták be, 
hogy az érvénytelenítést jelző bclerondítás után is 
anyámnál maradhatott, hiszen ő ezek után minden 
bizonnyal újat kaphatott. A liberális jugoszláv ható
ságok, hjaaa . . .!

Az útlevél kiadásának dátuma 1976. 04. 03., és el
ső alkalommal csak két évig, 1978. 04. 03-áig volt ér
vényes. Az első -  szintén két évre szóló -  meg
hosszabbítás dátuma 1978. 04. 17-ét jelez, tehát va- 
lable jusqu’ au 1980. 04. 17-éig utazgathatott vele 
anyám szabadon szerte a nagyvilágban -  lehetőség 
szerint a Mitóval és velem az oldalán. A második 
meghosszabbítás 1980. 06. 16-án készült, s akkor már 
öt évre, 1985. 06. 16-áig szólt. Többször nem hosz- 
szabbították meg, inkább újat adtak ki neki -  ne
künk. Átlapozva semmi izgalmasat nem találtam 
benne, semmi ahhoz foghatót, mint például, amivel 
Zoli szokott dicsekedni az útlevele kapcsán (s amiért 
retteg is egyúttal, hogy ha majd már nem lehet 
többször meghosszabbíttatni, akkor ő elkaphatja-e a 
régit.. .) ,  hogy keletnémet pecsét is van benne, amit 
az utolsó pillanatban még sikerült begyűjtenie, s amit -  
tudom is én -  két-három nappal a Német Demokra



tikus Köztársaság megszűnése és eltűnése, tehát a 
német egyesítés előtt kapott. Anyámnál semmi ilyesmi, 
semmi Német Demokratikus Köztársaság, semmi 
Nyugat . . . Ok csak Magyarországra utazgatlak, s 
azon belül is szinte kizárólagos jelleggel mindig csak 
Gyulára. Rég voltam ott . . .  A két leggyakoribb 
pecsét a Horgos (igen, „pipával” az s betűn -  így ni, 
így e: s, Horgos -, mert ez a pecsét már akkortájt is 
kifejezetten egynyelvű volt) és a Röszke. Csak egy 
Tompát találtam, de hogy akkor hol lépték át az 
országhatárt a jugoszláv oldalon, arról egy fél szál ki
baszott, megveszekcdetl pecsét sem tanúskodik.

Nem tudom, anyám miért őrizte meg ezt az útle
velet. Valószínűleg ő sem tudna megfelelő, elfogad
ható, hiteles stb. .. .  stb. . . .  stb. ... magyarázatot 
adni erre a kérdésre. Valószínűleg azért, hogy a fia 
tíz év múlva (vagy esetleg még később) piromániája 
levezetéseképp bctüzelhesse. Itt azonban hiba csú
szott a számításba . . .  S valószínűleg azért is, hogy a 
fia tíz esztendő elteltével megtalálhassa ott, bárszek
rénybe rejtve, ott a bárszekrényben, mint valami 
elfekvő lerakatban porosodva, s hogy gyűjtőszenve
délyétől vezérelten megőrizhesse. Hogy felesége 
minden tiltakozása ellenére is tovább szaporíthassa 
az otthonukban fölhalmozott limeket és lomokat. 
Megőrizve így az ő unokáinak, az ő dédunokáinak, 
az ő ükunokáinak, és azoknak is persze, akik -  fel
menő vagy leszálló ágban (csak terminológia kérdése 
az egész) -  még azok után jönnek.

Találtam aztán más izgalmas dolgokat is: a Sex- 
press című újság első évfolyamának második számát -  
OKTOBAR 1989. CENA 15.000 DINARA. A felcí
me meg valami olyasmi, hogy PRVI YU EROTSKI 
ENIGMATSKI TABLÓID. Nagy a balsejtelmem, 
hogy ezt is én felejthettem ott Adán egykoron, ha



nem is 1989-ben, akkor, mondjuk, 1990-ben, amikor 
még javában olvastam az ilyesmit. Néhány színes 
kép: kefél mindenki mindenkit, ahol csak ér, össze
vissza, száll az ének lyukról lyukra, férfiak nőket, fér
fiak férfiakat, nők férfiakat, nők nőket, ki mit ér, 
ilyesmi. . .  S ha már azt mondja, hogy ENIGMATS- 
KI, akkor néhány keresztrejtvényt is bele kellett ten
ni. Ha mást és másért nem is, hát a rend kedvéért 
bele kellett tenni. Valami pornó-rejtvényújságszerű- 
ség kerekedett így belőle, valami olyasmi lehetett ez 
(amíg meg nem szűnt), de ahogy vissza tudok rá 
emlékezni, nem is igen talált piacra, nagyon gyorsan 
nyoma veszett . . .  A címoldali keresztrejtvényhez, 
ebben a bizonyos második számban, odabiggyesztetlék 
még azt is, hogy „Autor: Mile Jankovic”.

„Mala moja, evő ti ga, evő,
pa sa njega gledaj Sarajevo” -  mondja benne egy 

erotszka národna umotvorina iz Crnc Gore. Hát 
igaz, ami igaz, Szarajevót alaposan szétbaszták eb
ben a háborúban, úgyhogy azt akár nyugodt lélekkel 
megbaszásnak is nevezhetnénk . . .

Nem hiszem, hogy abban a házban rajtam kívül 
olvasott volna még valaki ilyesmit, hacsak nem vala
melyik utánam következő gyerek hagyta ott (aki nem 
merte tán hazavinni) . . . Szó se róla, vannak ott a 
famíliában olyan szülők, akiknek semmi pénzért sem 
lennék a dédelgetett csemetéje . . . Persze, én sem 
olvastam ezeket igazán -  nem is érdemes, még 
serdülő kölyökfejjcl sem -, a keresztrejtvényeket 
meg még magyarul sem szerettem, nemhogy szerbül 
meg tudtam volna fejteni bármelyiket is . . . Csak a 
képek, a képeket néztem-nézdegéltem, nézegettem- 
méregettem . . .  A képek, a képek, a KEPEK!

-  Gledaj slike, mamu ti jebem!



VILÁG DÜHÖDT ANGYALAI, EGYESÜL
JETEK!

Valahogy a Kommunista 1989. október 20-ai 
száma is bekeveredelt oda a bárszekrénybe. Utána
néztem: a Magyar Szó melléklete nem egész egy év
vel később, 1990 közepén szűnt meg. Azért kellett 
külön is utánanéznem ennek is, mert első pillantásra 
úgy tűnt, úgy emlékeztem, hogy még abban az évben 
megszűnt, tehát nagy volt a gyanúm, hogy ez az egyik 
utolsó száma volt. Tévedtem.

Ez a Kommunista a Magyar Szó melléklete volt, 
s ahogy az impresszumban is mondja: „A köztársasá
gi elnök 1964. december 22-i ukáza alapján a Komu- 
nistot a Népfelszabadítás Érdemrendjével, 1974. de
cember 30-i ukáza alapján pedig a Testvériség-egy
ség Aranykoszorús Érdemrendjével tüntették ki.

A Jugoszláviai Kommunista Szövetség Központi 
Bizottsága lapjának, a Komunistnak az első száma 
1925. január 1-én jelent meg. A Komunist a Jugo
szláv Kommunista Szövetség hetilapjaként 1957. má
jus 1-c óta jelenik meg.

A Komunist lapkiadó munkaszervezet igazgatója 
Vitomir Sudarski, a Komunist valamennyi kiadásá
nak fő- és felelős szerkesztője Vlajko Krivokapic.

Szerkeszti az egységes szerkesztőségi kollégium: 
Vlajko Krivokapic, a Komunist valamennyi kiadásá
nak fő- és felelős szerkesztője; Borislav Vucetic, a 
fő- és felelős szerkesztő helyettese; a köztársasági és 
tartományi kiadások fő- és felelős szerkesztői: 
Momir Brkic, Zijah Dizdarevic, Slavko Geric, Rexhep 
Hajrulahu, Novak Jovanovic, Risto Lazarov, Mirko 
Mihaljevic és Branko Krstin. A magyar kiadás 
szerkesztője: Rencsár Tivadar. Műszaki szerkesztő: Nemes 
István.



A szerkesztőség címe: Bclgrád, Marx és Engels 
tér 11., telefonszámok: központ: 335-061-069-ig, tit
kárság és écszk: 330-184 és 330-185, telex: KOMYU 
12337; Szarajevó, Dura Dakovic u. 41., telefonszámok: 
központ: 261-644, szerkesztőség: 219-425, telex: 
YUCKSKBB 41493; Titograd, Jovan Tomasevic u. 
szám nélkül, telefon: 42-457; Zágráb, Palmotic u. 
24., telefon: 422-444, telex: YUHKOM 21774; 
Szkopje, Mito Hadzsivaszilev Jasmin sugárút szám 
nélkül, telefon: 227-716, telex: YUKOMSK 31461; 
Ljubljana, Zarnik u. 8., telefon: 327-071, telex: 
YUKST 31392; Új-Belgrád, Lenin sugárút 6., telefon: 
627-793; Újvidék, Tito marsall sugárút 6., telefon: 
23-035, telex: YUKOMNS 14394; Pristina, Sajtópa
lota XVI., telefon: 27-793, telex: YUKKOM 18199.

A lapot a Komunist Lapkiadó Munkaszervezet 
adja ki.

Megjelenik szerbhorvát, illetve horvátszerb (cirill 
és latin betűs), szlovén, macedón és albán nyelvű ki
adásban, rövidített kiadásban pedig bolgár, magyar, 
szlovák, román, olasz és ruszin nyelven.

A lapterjesztő és propaganda szolgálat Belgrád- 
ban: Marx és Engels tér 11., telefonszám: 342-453.”

Most, miközben ezt az impresszumot olvastam, 
pontosabban: másoltam át, bemondta a rádió -  a 
Sztotka -, hogy Horvátország elismerte a Jugoszláv 
Szövetségi Köztársaság (a harmadik Jugoszlávia) 
jogfolytonosságát. Épp a zágrábi szerkesztőség tele
fonszámait másoltam, s az jutott az eszembe, hogy jó 
lenne, el kellene menni Zágrábba a Palmotic utca 
24. alá . . .  Illetve -  ahogy ott mondanák -  a Palmo- 
ticeva 24-be . . . Horvátországba mostanság a meg
kötött béke ellenére is nagyon nehéz volna bejutni, 
de legalább telefonon odacsörögni (ami egyelőre 
szintén lehetetlen), hogy ma milyen szerkesztőség vagy



szervezet székel, ki lakik most o t t . . . Vagy ha meg 
is változott a telefonszám: kit kapcsolna most a posta 
ezen a számon . . .?  A megadott számok közül azon
ban csak nagyon keveset lehetne ma felhívni . . .

Pedig emlékszem, régen, még amikor az általános 
iskolába jártunk, és a legjobb barátoknak mondtuk 
magunkat, a legjobb barátainknak mondtuk egymást, 
Jóskával (mostanság jól menő kiskereskedelmi háló
zata van Zcntán) hányszor, de hányszor hívtuk fel 
telefonon a ljubljanai pontos időt a 95-ös telefonszá
mon (ott mondta be elsőként komputer a pontos 
órát és a hozzá tartozó még pontosabb percet, és 
nagy élvezettel tudtuk órákig hallgatni a hangját; tu
dom, hogy ott komputerizálták elsőként ezt a szol
gáltatást, mert napjában többször is képesek voltunk 
végighívogatni az összes egykori tagköztársaságokat, 
sőt még azokon belül is az összes egykori telefonos 
körzetszámokat is . . . akkortájt még Józsi Commo
dore 64-esét buzeráltuk rendületlenül), vagy a ljub
ljanai rendőrséget (telefonon általában mégis 
leggyakrabban Szlovéniával értekeztünk . . .  -  min
den más túl közelinek tűnt, az volt az akkori ország 
legtávolabbi csücske, legtávolabbinak tetsző pontja), 
s amikor felvették a kagylót, amikor jelentkeztek a 
tárcsázott belügyi szervek, tört szerbséggel elnézést 
kértünk, és azt mondtuk, hogy eltévesztettük a szá
mot, vagy hogy biztos félrekapcsolt a posta, mert mi 
ezúttal is csak a 95-öt akartuk hívni.

Igazából nem volt kit fölhívnunk, nem volt senki, 
akit fölhívhattunk volna telefonon, ezért élvezked- 
tünk, éltük ki magunkat, ilyen jellegű hajlamainkat 
az ilyen bármikor hívható számokon. Egy partyvonal 
kellett volna nekünk már akkor is . . .  A legnagyobb 
telefonálgatásainkat Józsiéktól bonyolítottuk le, 
mert nekik volt előbb, mert ők kaptak előbb tele



font, s mire mi is megkaptuk, akkorra már nem volt 
olyan érdekes, valahogy fényét vesztette, kifakult az 
egész. Illetve csak neki nem volt már olyan érdekes, 
mert én meg akkor már azon élvezkedtem nagyokat, 
hogy végre otthonról telefonálgathatok.

Debil gyerekek a telefonnal!
Drebil gyerekek . . .
Akkor aztán már egymást is bírtuk hívogatni, habár 

nagyon gyakran semmi okunk se volt erre. A megbe
szélnivalókat szinte túl gyorsan meg tudtuk beszélni 
(valahogy úgy, ahogy telefonon kell is a z t . .  .), mi a 
lecke, ilyesmi, jó nők, új komputerprogramok, mikor 
találkozunk, esti kimenők, semmi érdemleges . . . S 
aztán, hogy ne tegyük le a kagylót, csak hogy éljen a 
vonal, hogy a telefonálás illúzióját keltsük, amikor 
már semmi mondanivalónk sem maradt egymás 
számára, csak hallgattunk nagyokat a vonal két ellen
tétes töltésű végén. Még ma is emlékszem, hogy hall
gattam, ahogy ő szuszogott a vonal másik végén, 
ahogy a kagylót a szája előtt tartotta, s azon gondol
kodtam, hogy hallja-e ő is, ahogy én szuszogok otthon 
a kagylót szorítva a folyosón, vagy azt hiszi-e netalán- 
tán, hogy megszakadt a vonal, vagy hogy csak letet
tem a kagylót a készülék mellé, és már ahun mentem 
a’ . . .  a dolgom után. Olyankor mindig igyekeztem 
nagyon mélyen lélegezni, hogy biztos lehessek ben
ne, hogy hallania kell a szuszogásom, s nehogy meg
szakítsa a vonalat. Igazából akkor már abba a fázisba 
jutottunk, hogy az égvilágon semmit se tudtunk 
kezdeni egymással, de ezzel még mi sem voltunk 
tisztában -  ahogy mondani szokás: . . . még saját 
magunknak sem mertük bevallani . . . -, nemhogy 
egymás tudtára adhattuk volna.

Egy idő után pedig, amikor már mind a ketten jó 
alaposan kiszuszogtuk magunkat, és beleuntunk az



egész balfaszkodásba, elbúcsúztunk, és vége . . . 
Bííí-bííí-bííp . . .

Kezdetben mindig Józsiéktól telefonálgattunk, 
mert ahogy mindenük, úgy telefonjuk is nekik volt 
előbb. Neki volt előbb komputere, neki volt előbb 
motorja is. Neki volt előbb farmerdzsekije, és neki 
volt előbb hosszú szárú patikája is. Az apja privát 
kőműves volt, jóval tehetősebbek voltak, mint mi.

Baszkódásból mostanság azt szoktam mondogatni, 
hogy meglátjátok, öt éven belül, mondjuk kétezerre, 
megint egyben lesz ez az egész régi nagy ország. 
Végig kellene hívogatni ezeket az összes telefonszá
mokat a régi hívószámokkal együtt. Csak úgy . . . 
Szórakozásból . . . Szuszogni . . . Debil gyerekek 
módjára . . .  Debil gyerekek a telefonnal. . .  Ha me
gint le tudnánk ülni Józsival unatkozni együtt egy 
kicsit. . .

A középiskola óta csak egyszer láttam. Épp fel- 
cuccolva rohantam a buszállomásra (no vajon mit 
csinálhattam volna, mi történhetett volna, ha nem 
egy újabb utazás állt volna előttem ismét?), és az 
egyik útkereszteződésnél megállt előttem egy autó. 
Régebben, amikor még rendszeresen eljártam hoz
zájuk, és rendszeresen eljártunk egymáshoz, még 
nem ez a kocsijuk volt. Mivel már késésben voltam, 
nem figyeltem én, hogy ki ül abban az autóban, ha
nem csak amikor rám dudált, akkor néztem meg ala
posabban, hogy ki is az . . .  Kinyitotta az ajtót, mond
ta, hogy szálljak be, és kivitt a buszállomásra. Elég 
zavarban voltam, nem is tudtam, mit mondhatnék 
neki, már akkor sem igazán tudtunk miről beszélgetni. 
Feszélyezett a hangulat. Ennyi. Utólag is köszönöm 
neki, hogy kivitt akkor, mert máskülönben holtbiz
tos, hogy lekéstem volna azt a buszt -  más kérdés, és 
Józsihoz már az égvilágon semmi köze sincs, hogy



sokkal jobban jártam volna, és sokkal jobban tettem 
volna, ha maradok a becses valagamon, és nem 
utazok sehová.

Elutaztam. Gól! Goól! . . .
Goól József!
Köszönet.
Végighívogalni az összes megadott szerkesztőségi 

telefonszámokat. Ez lehetne az első lépés az újra
egyesítés felé. A telefon. A posta. A mail-art. A szel
lemiség.

Az újonnan alakult országok-országocskák postái 
köthetnének egy megállapodást, hogy a postaforga
lomban (tehát a telefonhálózatban is) a Jugoszláv 
Szövetségi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaság, Horvátország, Szlovénia, valamint 
Bosznia és Hercegovina (már ami lesz és ami meg
marad és ami újjáéled, újjáépül végül majd belőle, 
ugye!) között minden esetben az egyes országok bel
földi tarifája legyen érvényes. Mint régebben a szo
cialista tömb, a Kölcsönös Gazdasági Segítség orszá
gai között is . . . Ugyanannyiba került egy levelet 
Zentárói elküldeni Tornyosra vagy Kevibe, mint az 
NDK-ba, Lengyelországba, Csehszlovákiába stb. . . .  
Ha tehát felhívnám telefonon Szkopjét vagy Ljubljanát, 
az most is ugyanannyiba kerülne, mint ha Tornyost 
vagy Kevit hívnám . . . Vagy Szabadkát, Belgrádot, 
Podgoricát, Pristinát. . . Hogy azért mi se menjünk 
teljesen tönkre, ha egyszer tényleg rászánjuk majd 
magunkat erre a telephone-artra.

6.
Nem lehel teljesen véletlen, sőt egyáltalán nem 

lehet a véletlen műve, hogy épp a Kommunista 1989. 
október 20-ai száma raktározódott el ott a bárszek



rényben. Nem lehet véletlen többek között és egyebek 
mellett azért sem, mert a Komunist magyar nyelvű 
rövidített kiadása összesen négy oldalon jelent meg, 
s a folytatásában a Magyar Szó „reguláris” oldalai 
találhatóak. A művelődési rovatban olvasom:

„Eltemették Danilo Kist
Tegnap a belgrádi újtemelőben az érdemes pol

gárok sírsorában örök nyugalomra helyezték Danilo 
Kist, a kortárs jugoszláv irodalom és az európai iro
dalom egyik legjelentősebb képviselőjét. A temetés 
pravoszláv szertartás szerint zajlott, s az író végren
delete értelmében nem hangoztak el búcsúbeszédek. 
Egyedül Anfilohije Radovic bánáti püspök a ravatal
nál mondott néhány szót Kis irodalmi munkásságá
ról, művének jelentőségéről. A gyászoló családtagok 
mellett a temetésen jelen voltak Kis írólársai, isme
rősei, az irodalom és műveinek tisztelői, valamint a 
társadalmi-politikai élet kiemelkedő képviselői. Da
nilo Kist több ezer embert kísérte ki utolsó útjára.”

Aznap este 21 óra 25 perces kezdettel Pier Paolo 
Pasolini 1961-ben készült A csóró című filmjét vetí
tették a Magyar Televízió egyes műsorán.

Volt ott aztán anyám bárszekrénybeli véletlen- 
szerű archívumában eredeti, valódi, forrásértékű 
Ljubavni vikend román is, hogy ne csak annak a 
Prakticna zena-Ekstaza-félc utánzatáról beszéljünk. 
Emlékszem, anyám rengeteg ilyet olvasott gyerek
koromban, s mivel Zenián én aránylag könnyen 
jutottam hozzá az ilyesmihez, nagyon gyakran -  
rendszeresen -  ilyen szarományokkal is én láttam el, 
nem ritkán hetekre is előre. Ha nem is szabályos idő
közönként, de alkalomadtán mindig vittem neki né
hány darabot. A júliusi Ekstazából például most is 
kettőt (két példányt) találtam a bárszekrényben. Biz
tos úgy voltam vele annak idején, hogy ezek a regé



nyék mind olyan egyformák, hogy észre sem veszi, ha 
egyiket -  gyors egymásutánban -  kétszer is elolvassa 
majd. Az egyik példányt természetesen most, illetve 
másnap (mert aznap már égett a tűz, már be volt 
gyújtva a kandallóban) azonnal betüzeltem, s csodá
latos, hogy milyen könnyedén lángra lobbant a felet
te felhalmozott famennyiség. Meleg is lett nemso
kára . . .  Az Ekstaza is gyorsan átmelegedctt . . . 
Eljutott az eksztázisig.

Mondom, biztos úgy leheltem vele, biztos úgy 
gondoltam, hogy anyám úgysem fogja észrevenni, 
hogy azt már elolvasta egyszer, de ha meg észre is 
veszi, hát olvassa el még egyszer. Tessék csak szépen 
még egyszer elolvasni ugyanazt! Tessék csak elolvasni 
még egyszer! De gyorsan, amíg szépen vagyunk . . .! 
Rajta! Mi lesz már? Egy szép kis ajánlást is lehetett 
volna fabrikálni oda bele, mondjuk, a harmadik 
oldalára:

Kedves Anyu!
Mivel tudom, hogy ezt már elolvastad egyszer . .  . 

El kellett olvasnod az egészei, mert különben nem 
találtad vólna meg benne ezt az ajánlást itt valamics
kével a vége e lő tt . . .  El kellett olvasnod az egészet, 
hogy ezt most is olvashasd . .  . Szóval, kedves Anyu, 
kérlek, lapozz vissza az elejére, a legeslegelejére, és 
azonmód olvasd el még egyszer elölről az egészet! 

Csókol
Szerető Fiad! (s. k.)

Kelt itt és itt 
(meg amott 
((miután lefeküdt))

. . . ekkor és ekkor 
(meg amakkor)
((ahol ágyba került))



A lányomnak tavaly nyáron vettünk egy babako
csit a topolyai piacon. Anyósom látta meg, ő nézte 
ki a rengeteg piaci portéka között, amit összehord- 
lak olt minden irányból (de főleg a környékbeli fal
vakból) összescreglett árusok, csak nem volt rá hir
telen elég pénze, vagy nem volt mersze megvenni, 
talán attól tartott, nehogy mi meg azt mondjuk majd, 
hogy nem tetszik . . .  (Anyósom meg az ilyesmire hajla
mos . . . )  De nem is emlékszem pontosan már. A kis 
csaj meg a nejem akkor még, ahogy kihoztuk őket a 
kórházból, egy hétig Adán tanyázott. Mondta is a 
Mito, hogy nagyon rendes kis csaj a lányom, észre 
sem vette, észre sem lehet venni, hogy gyerek van a 
házban. Nem volt nyarvogás meg nyafogás, sőt több
nyire lehetett aludni is éjszakánként mellette . . . O 
viszont a gyerekek mellett korábban mindig egészen 
más tapasztalatokkal gazdagodott. Akkor persze 
még nem tudhattuk előre, de két saját, vér szerinti 
lányától született összesen négy unokája mellett -  
unokájaként ő a lányomat szerette meg leginkább. Ő 
volt, ő lett a kedvenc, a Deda kedvence . . .  Amikor 
pedig megbetegedett, s már evidens volt, és szerin
tem már ő is érezhette valahol (pedig tudomásom 
szerint senki ilyet nem mondott neki. . . ) ,  hogy meg 
fog halni, anyám gyakran mondta a telefonba, hogy 
megint sírt, hívott bennünket, hogy menjünk el hoz
zájuk, mert attól félt, hogy ha ő meghal, Orsi majd 
elfelejti, később nem fog emlékezni rá.

Amikor aztán később ismét kórházba került, kivá
logattam neki az Orsi első születésnapján készült 
fényképek közül azokat, amelyeken ők ketten együtt 
voltak. Némelyiken még a Deda Jordán is látszott. 
Elküldtem anyámtól, hogy vigye fel neki Kamenicá- 
ra. Mesélte is aztán, hogy Mito folyton azokat néze
geti, és közben azt siratja, hogy Orsi majd nem fog



emlékezni rá. Az egyik kép külön a kedvencévé vált. 
Arra mondtam aztán anyámnak a koporsó, a ravatal 
mellett, hogy legyük oda mellé, hogy . . . Hogy nála 
legyen, hogy vele legyen, hogy nézegethesse . . . 
Anyám nem akarta odatenni. Azt mondta, hogy ak
kor neki nem marad róluk olyan képe, amelyiken 
együtt vannak.

No de tavaly nyáron még nyoma sem volt a beteg
ségének. Mito csak októberben kezdett panaszkodni, 
s csak a hónap végén sikerült rávenni, hogy menjen 
el az orvoshoz. Még az idén nyáron is rengeteget 
totojázta Orsit, amennyire egyre fogyatkozó ereje 
még megengedte neki. . .  Orsi imádja az autókat . . .

-  A Dcda autója -  mondogatta alig valamicskével 
azután, hogy elkezdett beszélni.

Mitóval ki lehetett menni a garázsba, be lehetett 
ülni az autóba, a kormány mellé. Amikor pedig eljött 
értünk kocsival, hogy elvigyen bennünket Adára, Or
si nyári turnéjának első állomáshelyére -  mivel ő haj
tott, és én ültem elöl mellette -, egész úton biztatott, 
hogy vegyem előre az ölembe a kis csajt. Orsi pedig 
(valószínűleg mint minden gyerek) imád elöl ülni, és 
imád a kormányba kapaszkodni. Még a minap is, 
amikor anyám lehozott bennünket Újvidékre -  most 
én hajtottam -, mindenáron előre akart mászni. Mu
száj lesz valahogy leszoktatni erről . .  .

Szóval még arra is emlékszem, hogy tavaly nyáron, 
amikor anyósom eljött hozzánk Adára, kint ültünk 
az udvaron anyám rózsaszín fém kerti asztala 
mellett. S ott mesélte el anyósom, hogy látott egy 
babakocsit, látta A KOCSINKAT, meg minden . . . 
Anyám meg kicsit később ült le közénk, mert ő még 
bent volt a konyhában, kávét főzött (meg valószí
nűleg el is mosogatott utánunk . . .  -  bár erre nem 
mernék mérget venni), így amikor kijött a gőzölgő



itallal, anyósomnak újra elő kellett adnia az egcsz 
sztorit, ötletet, tervet . . .

Nos igen, anyám egy kis cukrot is bclecsempészett 
a kávénkba (ez meg az ő terve volt...) , valószínűleg 
ő is valahogy úgy van ezzel -  s erről azóta sem sike
rült leszoktatnunk mint annak idején én a fölös, a 
duplán beszerzett, kétszeresen megszerzett Ljubavni 
vikend románokkal meg a Prakticna zena-Ekstazákkal, 
hogy: azt a kicsit úgysem vesszük észre benne, avagy 
hogy úgysem veszi észre, olvasta már egyszer . . .

Úgy beszéltük meg, hogy mivel háromszáz márkába 
került a babakocsi a topolyai piacon, mindenki százat 
ad bele: anyám is százat, anyósom is százat és mi is 
százat -  azt a százat, amit nemrég (maximum egy-két 
héttel korábban) kaptunk ajándékba a lene tudja 
már, hogy milyen alkalomból . . . S hogy azért már 
mégse anyósom cipelje haza a piacról, meg hogy ne 
ő buszozgasson már vele előbb Zentára, onnan meg 
egy átszállással tovább Adára (Topolya-Ada-járat 
ugyanis sohasem létezett, hacsak azt a körjáratot nem 
számítjuk annak, amelyik busz Újvidékről indul a 
Temerin-Becse-Ada-Zenta-Kanizsa-Szabadka út
vonalon, s aztán nem indul vissza, mint a többi 
járatok, hanem Topolyán és Szenttamáson keresztül 
tér vissza Újvidékre . . .), abban is megegyeztünk, 
hogy én utazok majd el érte. Furcsa egy útirány: török 
gyártmányú babakocsi Magyarországról becsempészve 
hozzánk a topolyai piacról tornyosi, majd zentai át
szállással utazik Adára . . .  A használati utasítás 
azonban mindent megmagyarázott és minden kételyt 
eloszlatott:



KULLAMNA TALIMATI 
-  Ayaginizi basma dcmirine ok istikametine dogru 

basarak otomatik kilitelcmezi saglaziniz! -  hát, 
kedves török elvtársak, köszönöm szépen . .  .

Ada-Újvidék, 1995. Mindenszentek, Szent András és karácsony 
havában



A LÉGY DÖGLÉSÉNEK 
APOTEÓZISA

-  A faszomat a világba! -  csapta nagyapa a falhoz 
aznap este dühében az asztalon mindaddig előtte álló 
üveget, egy őt személyesen is igen hátrányosan érintő 
hír hallatán, amikor a kárhoztatott címkét is még egy
szer bemutatták az igen tisztelt nagyérdeműnek.

Akkor ült le a tévé elé, amikor meghallotta a 
híradó bejelentő zenéjét, s a konyhaasztaltól felpat
tanva abált szalonnát, törött paprikát, fej hagymát, 
sót, veknit, mindent, még a nagykést is otthagyva ma
ga után („majd az asszon’ úgyis e’takaríjja”-alapon), 
csak a hóna alá csapta a literes üveget, amelyik ott 
lapított abban a szűk kis résben elfészkelve magát a 
kredenc és a fal között, ahová az italt szokta eldugni 
nagyanyó elől, nehogy az megint odalöttyintse a disz
nók elé a vályúba. Még akkor rejtette el oda ezt a 
liternyit, amikor hazaért vele a boltból. Házi, saját 
főzésű pálinkája már évek óta nem volt, a földet is 
eladták, amikor a gyerekek a városba költöztek, s 
azóta nagyapa is csak bolti nedveken tengette idős 
napjait. Ilyenkor este, amikor a tévéhíradót nézte, 
nyugodtan elővehette féltve őrzött és rettegve rejte
getett titkos (be)szerzcményeit, mert nagyanyó meg 
ilyenkor általában az utca asszonyaival kint trónolt a 
Bözsi nenáék előtti kispadon. Sokszor már a Dallas
nak is vége volt, mire beette őket onnénst a nyü.



Még mindig hihetetlen erő feszítette dagadtra 
nagyapa mellkasát, még most is, a hetedik dekád, a 
hetedik évtized küszöbén is úgy meg tudta lendíteni 
azt az üveget, de kapásból, minden bemelegítés nél
kül, hogy a falhoz csapódva azonmód szilánkjaira 
hullott, s mintha még csak nem is csörömpölt volna, 
oly kecsesen, oly nemesi eleganciával potyogtak alá, 
a mesterséges megvilágítás fényét egyenként meg
csillantva, felvillantva magukban, az apró szemcsék. 
Az üvegszilánkok, kicserepesedett mivoltukban, 
mintha nem is a törésvonalon következtek volna 
gyors egymásutánban türemkedve előbb még csak 
egymáshoz, egymáson átgázolva, majd pedig a meg
célzott tapétához, hanem valami sűrű, alapjában 
véve mégis folyékony, nehézkes mozgású, zselés 
masszaként kenődlek volna szét a falon, olyasféle 
flekket hagyva maguk után, mint amilyent egyszer 
nagyanyó varázsolt oda felserkenő, felrepedő tarkó
jával, amikor nagyapa bal lapáttenyerével jócskán 
megtaszajtotta. Akkor vörösesen fröccsent és kenő
dön el nehézkesen nagyanyó gyorsan alvadó vére, 
most az üvegszilánkok meg valami egészen más, mi
nőségében mégis azonos, áttetszőén halvány, vilá
goskékes masszában hömpölyögtek szét a centrifu
gális erő által behatárolt szélrózsa minden elképzel
hető, sőt maximálisan fiktív irányába is, amerre csak 
kivethette magából őket a becsapódás. Az üvegcím
ke szakadása is inkább volt emelkedett, mint végze
tes, mintha nem is az üvegtörés szakajtotta volna cel
lulózmolekuláira, hanem éles zsilett, esetleg üvegvágó 
kés hasított volna beléje nőiesen csábos, kacéran 
vékony, szinte észrevétlenül felserkenő, csíkszerű 
horzsolást, hogy a felületes szemnek, az első és 
egyetlen pillantásnak, csak úgy félkézzel legyintve, 
ránézésre megítélve fel se tűnjön ez a nem kívánt és



annál kellemetlenebb, ám mégis avatott kéz munká
ját dicsérő, apró, ám annál határozottabb kis művi 
beavatkozás. A felirat minden egyes betűje egy-egy 
hozzánőlt szilánkba kapaszkodott, de olyan ener
gikusan, mintha még hajdan, hajadon korukban, 
maga a Teremtő ítélte volna őket örök szimbiózisra, 
elválaszthatatlan egymásrautaltságra, melyen sem az 
üvegszilánkok, sem a cellulózmolekulák és a rájuk 
nyomtatott festékszemcsék sem tudtak felülkerekedni. 
Az emberi logika és írásosság diktálta sorrendjükre 
fittyet hányva lökdösték félre egymást minden 
szemellenzőket megszégyenítő határozottsággal 
követeti útjukból, s a sportszerűtlenség diadalát ülhette 
meg egy kiadós győzelmi, lucullusi torban, ahogy 
gáládul egymás sarkába tapostak bőszen. Az L  a C pofá
jába mászott, a keresztrejtvényekbe utalták a V-U a 
két A  egymásba ütközött, s csak az OZO haladt 
továbbra is dicső összetartásban, kéz a kézben, mint 
három elkószált, eltévedt törpe, aki lelős léptekkel 
Hófehérkét keresi. Ok hárman voltak az igazi olim
pikonok.

Szétcsúsztak, mozaikszerű kirakósdit játszottak a 
felirat betűi, és az egészen halvány, áttetsző világos- 
kékes masszából fokozatosan kiszüremlett, hajszálérnyi 
patakokban csurgóit, szivárgott, majd nagyanyó 
kézimunkaszatyrára és a szőnyegre ömlött szétterülve 
a lozovaca. A házi, saját főzésű pálinka híján való 
bolti kerítésszaggató . . .

A címkére rajzolt guzlicás szláv vénember is úgy 
kapaszkodott, úgy igyekezett fennmaradni a falon, 
szerelmesen, szinte már pornográf módon a tapétá
hoz simulva, mintha Spidermant játszott volna ott 
helyben nagyapa szórakoztatására, s kétségbeesett 
igyekezete járt is némi eredménnyel, mert sikerült 
olyan lassan és kimérten ereszkednie alább, hogy



mire végül aztán mégis elérte a kézimunkaszatyor, 
majd a szőnyeg akkorra már cefreszagot árasztó po
csolyaszerű anyagát, már a tévéhíradó is véget ért. 
Valami az undorítóságig kifent, kicicomázott bemon
dónő egy vázányi művirág-dekoráció mellett elter
peszkedve már épp a további műsort ismertette, és 
egy esedékes műsorváltozásra hívta fel a figyelmet, 
amikor a guzlicás szláv vénember az üvegcímkén 
esett vágás- és törésvonalak mentén a nedves sző
nyegre ejtette hangszerét.

Három nappal később, amikor nagyapa temetésé
re mentünk, a városközpontot ünneplőbe öltöztető 
plakátokon láttam, hogy Mile Kitic hamarosan váro
sunkban koncertezik. A szervezők egy peremvárosi 
sportcsarnokot neveztek meg a legendárisnak ígér
kező zenei esemény helyszíneként, s a feltüntetett 
jegyárak is arra engedtek következtetni, hogy igazán 
nagy érdeklődésre számítanak. A fanatikus rajongók 
addigra valószínűleg már meg is rohamozták a jegy
pénztárakat, s úgy taposták sárba az emberi logika 
és írásosság szabályait és legelemibb kitételeit is egy
más nyakába hágva, mintha mikroszkopikus üvegszi
lánkokba tenyereitek volna. Nagyapa temetése iránt 
ezzel szemben nem volt valami kifejezetten nagy az 
érdeklődés, igaz, mi nem is árultunk belépőjegyeket 
az üzérek boldogítására, s a plakátragasztásból is 
csak akkora feladat hárult rám, hogy kitűzhettem né
hány gyászjelentést az utcánkban a nagyanyónál és a 
guzlicás szláv vénembernél együttvéve is tekintélye
sebb kort megért, terebélyes vadgeszlenyefák törzsére. 
A Bözsi nenáék háza elé külön gonddal és figye
lemmel választottam ki az egyik legszebbiket.

FELTÁMADUNK!
Fel bizony! Nem győztem a sarki boltba rohangál

ni sörökért, szegény, megboldogult nagyapa három



fia és egy szem vcje úgy leitta magát a halotti toron. 
Nem egész három nap telt cl a végzetes tévéhíradó 
és a műsorváltozás óta, a lozovaca mellett most már 
finom, minőségi, nyugati licenc alapján készült, itt a 
tövünkben, a határon túl palackozott barna sör is áz
tatta már ugyanazt a szőnyeget. Pedig még a lozo- 
vacának sem igen volt ideje felszáradni addig, és a 
nagyanyóról sem mondhatnám, hogy rendesen kita
karított volna. Ez sohasem tartozott az erősebb jel
lemvonásai közé, pofozta is nagyapa becsülettel 
ezért. Szinte biztosra veszem, hogy mezítlábasán 
több csomag Hansaplaslnyi üvegszilánkot lehetett 
volna még begyűjteni ott a fal mellett, a lozovacára 
szagló nedves loll körül. Az üveg és a tapéta érint
kezési pontján felsejlett a korábbi narancsszín Poly- 
color, ám egy igencsak szétkenődött fekete folt se
hogyan sem akart a képbe illeni. Hiába tépelődtem 
rajta, hiába vedeltem én is a minőségi barna söröket, 
mégis túl potrohos volt ahhoz, hogy az üvegcímke 
egy fecnijének nézzem, túl idétlen ahhoz, hogy szán
dékolt lehessen. Nem vallana szegény, megboldogult 
nagyapára az ilyesmi.

-  Az ott egy légy, fiam -  mondta aztán nagyanyó, 
amikor már nem bírtam tovább, és muszáj volt rákér
deznem a dolog miértjére és mikéntjére is. -  Öregapá
tok találta cl röptiben. Még akkor kenődön el ott, ami
kor szegény megboldogult odabaszta az üveget . . .

Kosovo, 1998 júniusa
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A katonaságnál, ha meg akarod őrizni a tárgyaidat, 
amelyekkel a leszerelésed napján el kell majd szá
molnod, nem árt idejekorán látványosan megjelölnöd 
mindent, ami átmenetileg a tiéd. Az idecsődítettek 
többsége általában a saját nevét írja rá a papucsára, az 
ingére, a cipőjére, az étkészletére, a törülközőjére. . .  
Nekem már kezdettől, a dakovicai napoktól fogva el
lenszenves volt ez a dolog, már csak azért is, mert ez 
a név, az Atila Sabo, amelyen itt számon tartanak, 
nem az én nevem. Nem is szívesen jelöltem volna így 
bármimet. Egy ideig tudták, hogy a jelöletlen dolgok 
az enyémek. Amelyik papucson nincs semmi, ame
lyik csizmának nincs neve, az csak az enyém lehetett. 
Ezt az állapotot azonban az áthelyezésem után, előbb 
Kosovska Mitrovicán, majd Vucitrnben már nem 
tudtam tovább érvényben tartani, mert mi sem volt 
egyszerűbb, mint elszedni a jelöletlen holmimat, és 
rávésni a saját nevüket.

Akkortájt jutott eszembe, hogy az általános iskola 
első osztályában, amikor a betűket tanultuk, gyerek
fejjel elhatároztam, hogy újabb írásjelekkel gazdagí
tom ábécénket, új betűket találok ki, amelyek aztán 
„polgárjogot nyerhetnek” további írásbeliségünk
ben. Az első kudarcélmény akkor ért, amikor az első 
új betű után nem tudtam továbblépni. Kitaláltam te
hát egy lehetséges betűt, és aztán hiába kombináltam 
tovább a vonalakkal, nem jött össze egyetlen olyan 
sem, amelyet elfogadhatónak tartottam volna.

Ez a kitalált, lehetséges írásjel pediglen így nézett 
ki: Több hónapja már ezzel jelölöm meg a dol
gaimat itt, a katonaságnál. Mindenről, amin ez a jel 
van, ma már mindenki tudja, hogy csak az enyém le
het. Ez lett a védjelem.

Szabó Palóci Attila

Srbicán, 1998. augusztus 23-án


