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A telek határait jelölő épületek valamelyikén egy régóta használa
ton kívüli antenna őgyelgett. Noha az idő nagyon eljárt fölötte, 
még mindig egyenes derékkal állta a légtérben kóválygó hullámok 

ostromát. Talán ilyen formán tudta elhitetni magával, hogy kitartá
sa a magasban nem fölösleges. Aztán, amikor rozsdásodó csavarjai 
figyelmeztették a zuhanás veszélyére, úgy gondolta, nincs tovább. 
Valamely márciusi szeles napon azt fontolgatta, az első megfelelő 
lökettel a mélybe dobja magát. Parányi lendület választotta el a vég
zetes lépéstől, amikor fekete rigó telepedett rozsdás karjára. A jöve
vény rögtön fütyörészni kezdett. A kiérdemesült vasdarab eleinte 
nem tudta miként viszonyuljon az új helyzethez, ám a madár min
dennapi visszatérte és órákon át tartó hangversenye kétségtelenné 
tette: még szükség van rá.

A cserepek tetején lejátszódó drámára egyetlen ember figyelt fel. 
Bár az udvarban éltek fiatalok meg korosabbak is, különös módon 
egyes-egyedül a legidősebb, a földszinten lakó ősz asszony követte, 
mi zajlik a magasban. A néni - akinek már születésnapját sem tar
tották, mert nem akadt senki, aki a sorrendre emlékezett volna -, 
amikor az időjárás engedte, ajtója előtt ült. Az arra járók hangosan 
köszöntek neki. Válaszolt, ha szükségét érezte, kérdést tett fel, néha
napján véleményt mondott az üdvözlőnek. Általában a történéseket 
szó nélkül hagyta. A kivételt ez alól leginkább a gyerekekkel kap
csolatosak jelentették. A szüleikhez látogatóba jövő ifjaktól rend
szeresen megkérdezte, hol tartózkodnak csemetéik, és jól vannak-e.
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Különben naphosszat egy székén ült, és némán figyelte az udvar 
eseményeit. Néha állát botjának fogantyújára engedte. Olyankor a 
hátán hordott mérhetetlen idő meglágyult. Szemének különös csil
logása az arcára ült fáradtság vastag rétegein áttörő derűt varázsolt. 
Továbbra sem szólt semmit, hagyta, mindenki végezze a maga dol
gát. Látta, az emberek remekül elboldogulnak nélküle.

Nem így a levegőégben lakózó muzsikás. Az első trilla óta eltelt 
már két hónap, a dombok mögött a nyár kopogtatott, ám a dalos 
legény változatlanul egyedül egyensúlyozott a háztető fölött. Pedig 
minden reggel teli tüdőből fújta nótáját. Előbb hat, aztán egy órá
val korábbra tette a kezdési időpontot. Néha még enni is elfelejtett, 
mégsem akaródzott társ kerülni neki. Legalábbis úgy tűnt. A háziak 
nem törődtek vele, természetesnek vették az ingyenzenét. A közöny 
ellensúlyozója a mindent érdeklődve szemlélő vénasszony maradt.

Azon a késő nyári napon, amikor az egész belvilágban csak ő, 
valamint a fütty volt ébren, megszólította a fekete rigót. Nem akarta 
feltartóztatni, ezért csak annyit mondott, kár egy ilyen jó hangú, 
fess legénynek egyedül élni. Erre a beszédre felkapta a fejét a tru
badúr, majd elnevette magát. Válaszából kiderült, egyáltalán nincs 
egyedül. Sőt, nagyon szapora a családja. Párja ismét tojásokon ül, 
ő pedig a fészekből kirepült fiatalokat tanítgatja, nevelgeti. Odavan 
társáért, s az is érte. Akkora szerelem lobbant kettőjük közt, hogy 
eleinte se nem láttak, se nem hallottak, mesélte tovább kacarászva a 
feketeöltönyös. Ez rengeteg energiájukat emésztette fel. Érkezésük
kor ottfelejtett létrát találtak a tűzfalnak támasztva, bökött a háta 
mögé csőrével. Mivel arra senki nem jár, békés laképítési helynek 
ígérkezett. Csakhogy nagy hevükben mindegyre újabb és újabb sar
kot szemeltek ki a létrafokok közt, sehogy nem értették, hová tűnt 
addigi munkájuk. Már-már feladták fészekrakás! tervüket. Aztán 
összeszedték magukat, és most jól vannak, fejezte be történetét.

Az öregasszony nem válaszolt. Összecsapta tenyerét, és elégedet
ten nevetett. Ha valaki éppen akkor érkezik, nagyot nézett volna, mi
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történik. Pedig nem volt min csodálkozni. Ezért a remek tulajdon
ságáért, a rejtett szépségek mindenkori felfedezése miatt nem fogott 
az idő rajta, és sorjáztak a születésnapok most már számolatlanul.

A párbeszédet természetesen nem hallgatta senki. Abban az 
órában csupán Janika ágya ücsörgött elhagyottan. Janika már rég 
elment roppant csomagjával.

A két szinten sorakozó lakásokban szuszogókhoz hasonlóan, 
szombat reggel később ébredt a város. Ma valamivel tovább lehe
tett pihenni a száraz ég alatt. Néhány házsarokkal arrább, a nyírott 
sövény tövében mozgolódni kezdett a foszladozó paplanok és há
lózsákok kupaca. Sapkás fej, majd a tél óta magán felejtett tolikabát 
bukkant elő. A takarók alól nyögdécseléssel érthetetlen hangfoszlá
nyokat kibocsátó, jól megtermett ember bontakozott ki teljes való
ságában. Üres palackot emelt a fény felé, méltatlankodva ledobta. 
Szomjasan nézelődött. Ha nem lenne oly mélyen a medre, akár a 
zavaros folyóhoz is leereszkedett volna. A magas betonfal, titokza
tos módon, egyedül a horgászoknak nem akadály, ezen a szakaszon 
senki más nem élvezheti testközelből a vizet. Ö különben sem ra
gaszkodott feltétlenül a vízhez. Egyszerűen jó lett volna valamilyen 
folyadék a pokol tüzét csillapítandó. Tapasztalata erőtlensége fölé 
kerekedett, útnak indult. Elhagyta körletét, s a szomszédos, sokkal 
forgalmasabb utcán vizsgáztatta szerencséjét. Bár tekintélyes sza
kaszt járt be, még mindig nem tért egészen magához. Meglehetős 
esetlenséggel látott ahhoz, ami máskor oly könnyen megy. Néhány 
garast kellett volna összeszednie a korai boldogsághoz, ám nem 
tudta, hogyan kezdjen hozzá. Szemmel láthatóan maga sem hitte, 
ami vele történik. Fejét dacosan felemelte, és bizonytalanul nézett 
az utca vége felé.

Az utcasarkon másik, szintén kissé ingatag járású férfi bukkant 
elő. Bizonytalan lépteit azonban nem Bacchus mértéktelen dicséré
se okozta, hanem terebélyes hátizsákja. A szállítási eszköz repedésig 
volt tömve színes papírral. A roppant súly próbára tette a fiú erejét, 
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aki azonban hősiesen állta a sarat. Bejárattól bejáratig lépkedett a 
nagy bérházak és panellakások során. Türelmesen várt, amíg been
gedik, valamennyit időzött a falak mögött, majd néhány perc múlva 
ismét a járdán volt. Valakik által jól kitalált rendszer, sok munka 
minimális bérért, állandó ellenőrzéssel. A fiatalember nem törődött 
ezzel, eltántoríthatatlanul haladt kaputól kapuig. Ha kéréssel fordul
tak hozzá, szívesen adott csomagjából a soronkívülieknek. Inkább 
nők állították meg, akiknek nem volt türelmük kivárni, amíg posta
ládájukból kiemelhetik, mert már az utcán szívesen belelapoznának 
a zsongító tarka világba. Olyan is akadt, akinek fogalma sem volt, 
otthon hasonló példány vár rá. Mások különböző okokból kifolyó
lag valóban nem jutottak hozzá. A kihordó megpróbált mindenkit 
udvariasan kiszolgálni, mert jólesett kedvesen bánni az emberek
kel, és az is, ha szépen beszélnek vele. A munka időigényes, lassan 
apad a súly. A bejáratokat figyelte, az esetleg őt megszólító embe
reket, néha a kirakatokat. Távolabbról észrevette a járdaszegély kö
zelében imbolygó férfit. Megszokott látvány, nem tulajdonított kü
lönösebb jelentőséget neki, rögtön el is felejtette. Csengetett, belé
pett, valamennyit időzött, kilépett, majd jött a következő lépcsőház. 
Annyira beletemetkezett a munkájába, hogy arra kapta fel a fejét, 
nehéz hang hordozta szótagok vándoroltak felé, amelyek igényléssé 
próbáltak összeállni. Az Adjon, legyen szíves... kezdetű zsolozsma 
az első szavak után megszakadt. A hátizsákos megállt, türelmesen 
nézte a határozatlan hontalant. Nem mintha különösen adakozó 
kedvében, pontosabban adakozó nadrágjában lett volna, de hátha 
olyasmi hangzik el, amelyen széljárta zsebbel is lehet segíteni. Egy 
apró mozdulat, és rögtön kiderült, a kéregető nem pillanatnyi rö
vidzárlat miatt állt le, hanem helyzetfelismerésből. Duzzadt kezét 
puffadt, kivörösödött arcához nyomta, szemét is eltakarta, miköz
ben ujjai közt szűrte:

- Istenem, elnézést, nem akartam zavarni, értem...
Mindezt bátorító mozdulatok követték, intett, kitartást, sok sikert.
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A hátizsák eltűnt egy tömbházban. Sietni kellett, mert délután 
másfajta munka várt Janikára. A maga során a csavargó rövidre 
fogta meggyőző erejét, egyetlen pohárka erőssel megelégedett reg
gelire.

Mire az udvar életre kelt, Janika jócskán könnyített csomagján. 
Különben ez a hely korántsem volt olyan néptelen, csak annyi tör
tént, hogy az idősek álmatlansága egyetlen embert érintett. Egye
lőre. Mert a lakók zöme korban vészesen közelített az unalmasan 
rövidre sikerülő éjszakák időszakához. Az ifjú családok viszont, 
amiből szintén akadt néhány, városon kívül vezették le a hátraha
gyott hét fáradalmait.

A téglalap alakú udvar három oldalát a hosszan nyúló bérház fő 
és U alakban megtörő rövidebb szárai keretezték. A negyedik ha
tárt, amely jó darabon az utcával szaladt párhuzamosan, kerítés és 
egy vasból készült bejárat alkotta. A kapun belépett egy majdnem 
elegánsan öltözött fiatalember, vállán „TISZTA TŰZLAP - tűzhely
tisztító szerek” feliratú táskával, kezében neccnyi paprikával és azzal 
az indulattal, hogy neki most meggyőzhető emberre van szüksége. 
Sorra mindenkinél becsengetett. Alaposan megnézte a névtáblákat, 
talán mindet meg akarta jegyezni. Sehol semmi mozgás. Végül a 
Kiss Erzsébet feliratú ajtó kitárult. Korához és helyzetéhez képest 
nagyon csinos asszony jött elő. Néhány szót váltottak a férfival, 
majd mindketten beléptek a lakásba.

Nem sokkal ezután a Berecky Elemér névtáblás ajtó nyílt ki. 
Óvatosan kidugta fejét Bereckyné, körülnézett, majd kilépett. Las
san követte a férje. Mint akik valakit vagy valamit keresnek, tüzete
sen szemügyre vették a belsőséget. Körbejártatok tekintetük éppen 
Kiss Erzsébet ajtójára tapadt, amikor az megmozdult. Barátságos 
búcsúzkodások közt kijött a fiatalember.

- Á, kezét csókolom Bereckyné asszony, üdvözlöm Berecky úr! 
Itt voltam Erzsébet kisasszonynál, gyönyörű paprikát hoztam neki.
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Bereckyék csodálkozva nézték a fiatalembert, aki nem zavar
tatva magát tovább mosolygott. Közben kijött a látogatót fogadó, 
kezében a zacskóval.

- Nézzék, milyen gyönyörű zöldség! Ajándékba kaptam.
- De nem a semmiért - vélekedett Bereckyné.
- Ajánlatot kaptam a fiatalembertől. Próbáljam ki tisztítószereiket.
- Gondoltam én! - diadalmaskodott Bereckyné. És rögtön eszé

be jutott még valami: - De minek a paprika?
- Megsütöm a tűzhelyen, majd az ajánlott szerrel letakarítom.
- Én már ilyen ostobaságba nem mennék bele. Kidobhatja a 

kályháját! De a paprika szép.
- És egészen olcsó. Az alsó piacról hozta.
A rövid párbeszéd éppen elegendő volt ahhoz, hogy a kereske

delmi ügynök felmérje, ettől a házaspártól nem remélhet haladást. 
Mivel más nem jelentkezett, hát elment. Kurtára font hurok után 
a lakásukban, Bereckyék újból megjelentek. Szatyrokkal felszerel
kezve mentek a kapu irányába. A tervezett áruházi portya helyett a 
vásár felé vették útjukat.

Közben a reggel szép derűs délelőtté érlelődött. Az emberek kö
zül néhányan az udvaron álldogáltak. Másokat éppen akkor csalo
gatott elő a barátságos napfény. Eleinte esetlenül vizsgálták az ég 
felé törő ecetfa leveleit és a málladozó vakolatot. Látszott, nem talál
ják helyüket egymás társaságában. A vénasszony körüli téblábolás 
jelentette a görcsös zavarból való feloldozást. De ebbe is hamar bele 
lehetett unni. A csikorogva táruló kapu lett a gyötrelmes helyzet 
megmentője. Elöl érkezett Bereczkyné két tömött csomaggal a ke
zében. Utána férje nagy rafiazsákkal a hátán. Bereckyné öntudato
san folytatta volna útját, ha meg nem állítják.

- Hová, hová, leikecském? - csicseregte Walterné.
- Belépnék a házba, hogy kifújjam magam - fintorgott a kérdezett.
Az érdeklődő nem zavartatta magát:
- Nem jól kérdeztem. Honnan jöttök?

13



Bereckyék megpróbálták kikerülni a szomszédokat, ám - termé
szetesen véletlenszerűen - valaki mindig az útjukba akadt. Berecky 
úr végre ráunt a keringőzésre, letette zsákját. Mérgesen fújt egyet. 
Erre a szomszédok szétrebbentek. A várhatótól eltérően hangja bé
kés volt és derűs:

- Most meleg van ugyan, cicás az ég, viszont nyakunkon a tél. 
Gondoltuk, itt a legfőbb ideje lezárni az eltevések láncolatát.

Kalló Ernőké, a harmincöt éves gyerek, nevetgélt. Talán azon szóra
kozott, hogy augusztusban máris telet emlegetnek. Hosszas keresgélés 
után megtalálta zsebkendőjét. Esetlenül trombitált egyet, majd tovább 
derült. Anyja végzett volna az orra körül egy utolsó simítást. A bámu
ló szomszédok tekintete megtörte lendületét. Kallónét megedzette az 
élet. Mintha semmi nem történt volna, levonta a következtetést:

- Ó, milyen jó, hogy valaki használja az eszét! Emőkém, gyere, 
vásároljunk mi is! Villanytelepi piac. Emőkém, a lépcsők alatt meg
találod a necceket, zsákokat.

Amint Ernőké elindult a lakás felé, a szomszédságon moraj szerű 
hang vágott át. Bertók Irénnél csúcsosodott ki, akiből sistergősen 
tört elé.

- Én nem tudom, mi történt ezzel a közösséggel, mindenki 
olyan magának való lett! Nekünk miért nem szól senki?

A szomszédok megütközve nézték Bertóknét. Néhány hosszúra 
nyúló pillanatig méregették egymást az emberek. Bertók úr oltotta 
ki a tüzet:

- Akit érdekel, vessen hamar számítást, mennyi paprikára van 
szüksége. Ha a lista elkészül, kérem ide!

Irén értetlenkedve nézett férjére.
- Autóval megyünk, drágám. Jókedvűen, szinte kurjantva tette 

hozzá Bertók úr: - Előkerül a vén ló. Nyeregbe!
Bertóknéban nagy vihar dúlt. Úgy kellett véleményt nyilváníta

nia, hogy közben tekintélye semennyit se csorbuljon. Alig hallha
tóan sziszegte:
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- Állandóan ez a pazarlás! Csak pufogtatjuk a benzint!
Sárosiné az összegyűjtött bankjegyekkel együtt átadta Bertók 

úrnak az elkészült listát. Az fiatalos mozdulatokkal, időnként bo- 
kázva, az udvar mélyén szomorkodó elaggott gépkocsihoz ment. 
Letörölte a szélvédőről a port, beült az autóba. Első próbára indult a 
motor. Aztán beült a neje is, és kigurultak az utcára.

Néhány órával később ugyanott begurult a járgány. Zúgására a 
lakók megélénkültek, a bent tartózkodók ismét előjöttek. Az autó 
tetején zsákok, a hátsó ülésen is paprikával rakott csomagok áll
tak. Bertók úr megállt, kiszálltak. Kellő hatásszünet után a felesége 
osztogatni kezdte a zacskókat. Mindenki kézhez vette rendelését. 
Az emberek éppen indultak volna a lakásokba, amikor megjelent 
Bereckyné.

- Megállni! Ha nem akarnak konyhai katasztrófát, ne süssék 
bent, mert minden összeég. Nézzék meg, egyetlen rend után ho
gyan néz ki a kályhám!

Az emberek az ajtóhoz tömörültek, bebámultak, aztán széthú
zódtak.

- Világosan beszéltem, nem?
Bereckyné annyira egyértelműen szólt, hogy Walter úr rögtön 

javaslattal állt elő:
- Süssük az udvaron! Azt a rossz bútort eltüzeljük, végre meg

szabadulunk tőle, mutatott az udvar sarkába.
Rögtön akadt követője:
- Most kárpitoztattam újra az ágyat. Hozom a régi epedát - 

ajánlkozott Berecky úr. A feleségének meg ezt mondta: - Azon be
fejezzük mi is a sütést.

Az, hogy a néhány órával korábbi kijelentésével ellentétben 
Bereckyné miért kezdte a sütögetést mégis a kályháján, valószínűleg 
örök rejtély marad. Talán ugyanazért, amiért minden tiltakozás és 
bizalmatlanság ellenére a nap végén ő volt az első, aki feliratkozott 
a tisztítószert vásárolók listájára. Amint a nagy sürgés-forgásban 
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elhalványodott a reggel, és történései az enyészeté lettek, ugyanúgy 
vált köddé ez utóbbi eseményre adható válasz is.

Az ember már csak olyan, hogy inkább szemléli mások tényke
dését, mint otthon a csupasz falakat. Az alacsony kerítésnél gyüle
kezett a szomszédság. Nézték, hogyan sül a paprika. Volt, akinek 
tetszett:

- Milyen összetartó közösség a maguké!
- Azt már nem! Kissné nincs velünk - vetette el a lehetőséget 

Bertókné, figyelmen kívül hagyva, hogy legfennebb kisasszonynak 
nevezhette volna a szidalmazott független nőt.

A következő szomszéd már a savas megjegyzésre hangolódott rá:
- Aztán ő miért nem csatlakozott?
- Azt mondja, így tud megélni - vonta meg a vállát Walter úr.
- Érdekes. Ezek után a kályháját dobhatja a szemétre, csóválta a 

fejét a harmadik szomszéd.
Ajtójában megjelent Kiss Erzsébet. Onnan hallgatta a beszédet:
- Nem lesz semmi baj. Le lehet pucolni.
- A csodaszerével, mi? - villogtatta nyelve élét Bereckyné.
A bejelentés a szomszédok körében zavart okozott. Egyszerre 

kezdtek beszélni:
- Milyen csodaszerrel?
- Mivel takarít?
- Eltűnteti a kormot?
- Nem csalás ez?
Bertókné a szomszédok irányába fordulva szónokolt Kiss Erzsé

betnek:
- Na, ha az a zománc visszanyeri fehérségét, abból a szerből én 

is veszek. Tudják mit? Egyszerre hármat.
Walterné folytatta a licitálást:
- De már én is!
Kalló Ernőkének tetszett a játék:
- Mama, mi nem?
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Az anyja rendreutasítóan rántott egyet a fián. Ismét a szomszé
dok kara következett:

- Én is veszek!
- Ezt nem hagyom ki!
- Csillogni fog minden konyha!
- A vízkövet nem távolítja el?
A gonoszkodó megjegyzésre kirobbant a kacagás, melynek ter

jedését Bertók úr szavai akadályozták meg:
- Ugyan, kedves emberek, mire való ez a bizalmatlanság? Nem 

lehetne nyugodtan örvendeni a szombat délutánnak?
Bertókné más véleményen volt:
- Aki idetartozik, az legyen itt! Talán szégyell minket?
A kedélyek felszítója nem menekült a hangzavar elől:
- Emberek, miért békétlenkednek? Mindenki úgy él, ahogy tud. 

Hétköznapi dolgokat vásároljanak, csodaszerek nem léteznek.
Azzal Kiss Erzsébet bement a lakásába, megfeszítve a biztonsá

gi szelephez erősített láthatatlan zsinórt. Kipattant a dugó, süvöltve 
csapott ki a légáramlat. Mindenki egyszerre mondta a magáét:

- Szóval velünk nem akar osztozni!
- Miért nem árulja el titkát?
- Nincs semmi titok, a Tiszta Tűzhelyesek forgalmazzák.
- Akkor mire várunk?
- A főpróbára!
Berecky úr óvatosabb volt:
- S honnan lehet tudni, hogy Erzsébet nem cseréli ki a kályháját?
Sárosi úr ott állt a vártán:
- Ez nem napok kérdése, ma eldől minden. Különben, itt va

gyunk, lehetetlen a tudtunk nélkül ebbe az udvarba bármit behozni.
A rögtönítélő bizottság döntött. Bekopogtak Kiss Erzsébet ajtó

keretén.
- Tessék - lépett ki a nyitott ajtón a házigazda.

17



- Szeretnénk látni, hogyan működik az a szer - lépett elő 
Bereckyné.

Kiss Erzsébetben erősen kavarogtak az érzések. Nem szívesen 
csapott be senkit, s ezért fel szerette volna világosítani lakótársait. 
Másrészt szüksége lett volna egy új kályhára, mert bár az övét csak 
nemrég vásárolta, amióta lejárt a garanciája, állandó műszaki hibá
val küzdött.

- Hát legyen - szólt végül -, jöjjenek beljebb!
Néhányan beléptek, a többiek a küszöbről nézték, amint az egyik 

műanyagpalack kupakját lecsavarja, tartalmával bőségesen meglo
csolja a kályhalapot. A látvány kedvéért még bele is dörzsölte a szert 
a feketére sült részekbe.

- Várni kell egy fél órát, majd rákenjük azt a másikat, fejezte 
be a mutatványt. Erre a nézőközönség sarkon fordult, visszatérve a 
munkálatok helyére.

A narancssárgává érett fényben az epedán az utolsó paprikák 
sültek. A kerítésnél még mindig ott állt a kíváncsiskodók népes 
hada. A lakók a sült zöldség körül szorgoskodtak. Kiss Erzsébet az 
ajtójában állt, magokat szórt a galamboknak, amikor a kapu előtt 
haszonjármű fékezett le. Kiszállt a sofőr, belépett az udvarra:

- Jó napot, jó munkát! Itt lakik Dinnyés Márton?
A lakók félbeszakították a munkát, tagadóan rázták fejüket.
- Milyen címet keres? - kérdezte Sárosi úr.
- Ecsetgyár utca 23.
- Ez a cím az. De itt nem lakik semmiféle Dinnyés nevezetű - 

jelentette ki határozottan Kallóné.
- A mindenit! Most mi a fenét tegyek? - dörzsölte a fejét a sofőr.
Bertók úrnak szándékában állt segíteni:
- Mi a gondja fiatalember?
A sofőr keveset topogott, látszott megpróbálja értelmes egység

gé fűzni mondókáját.
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- Erre a címre küldtek egy hatalmas hűtőszekrénnyel. Ha most 
nem teszem le, nem tudok megrakodni. Ha nem tudok megrakod
ni, az nekem nagyon sokba kerülhet.

- Tegye ide le a gépet, elrendezi a dolgát, aztán elveszi - biztatta 
Bertók úr.

Rögtön felcsattant az antik kórus:
- Ide ne tegyen semmit!
- Aztán nem tudunk mozogni!
- Éppen az hiányzik, még arra is vigyázzunk!
Úgy tűnt, a sofőrnek sem tetszik Bertók úr ajánlata:
- Köszönöm a kedvességét. Nem lehet, kérem. Hogy hagyhat

nék itt egy ilyen értékes tárgyat? Ki garantálja, hogy meglesz, míg 
visszajövök, vagy mondjuk - tompított kétségén - nem esik baja?

Bertóknét nagyon érzékenyen érintette a bizalmatlanság:
- Minket ne sértegessen! Amiért szerényebben élünk, azért még 

becsületesek vagyunk!
További élénk eszmecsere folyt a sofőr és a lakók közt, melynek 

a végén a sofőr az utcai bámulok szétnyílt tömegében az autóhoz 
ment. Gombnyomással leengedte a hátsó, hidraulikus ajtót. Fölmá
szott a raktérre, nagy deszkaládát taszított ki a lappancsra, majd le
szállt, és a járda szintjére engedte az egészet.

- Rendben, de most mi legyen vele? - nézett tanácstalanul a fu
varos.

Tanakodás következett, melynek során csupa kivitelezhetetlen 
ajánlat született. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy a tágas udvarban 
meg a számos lakásban nem akadt másfél négyzetméternyi üres 
hely. Kiss Erzsébet lett a megmentő.

- Hozzám betehetjük, hogy ne akadályozza a munkát.
- Na végre, hogy maga is közénk tartozik! - hagyta jóvá Bereckyné.
- Ezt alaposan lezárták. Szét kell vernie a drága ládát annak, aki 

hozzá akar férni tartalmához - elemezte Walter úr a szállítmányt.
- így gyártották. Az ő bajuk - vonta meg vállát a sofőr.
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Betaszították a csomagot a felajánló lakásába, aztán mindenki 
onnan folytatta, ahol abbahagyta. A kintiek annyira belefeledkeztek 
munkájukba, meg sem tért elméjükben, bekukkanthatnának a kis
asszony ablakán. Pedig ha megteszik, többé nem kergetnek hamis 
álmokat. Ám az is lehet, pontosan azért nem jutott eszükbe beles
ni a konyhába, mert az emberi létezéshez bizonyos adag illúzió is 
szükséges.

Kiss Erzsébet a ládához ment, ügyes mozdulattal kipattintotta az 
egyik oldalon található titkos zárt. A merevítőnek és tömítő anyag
nak használt deszkák, meg lécek közül apró kerekű kályhát gördített 
elő, amely tökéletes mása volt a konyhában összeégve állónak. Azt 
kihúzta a konnektorból, eltaszította, majd ezt beállította a helyére. 
Végül a tönkrement sütőhely - melyről meg sem próbálta letörölni 
az időközben felázott kormot - a faládába került, amit visszazárt. 
Amikor elkészült a munkával, kinézett az ablakon. A kintiek tüs- 
ténkedése őt is kicsábította. Kiállt a küszöbre, és békésen cigaret
tázott. Ha akkor valaki benéz a nyitott ajtón, rögtön észreveszi a 
turpisságot. De az emberek elszalasztották ezt a második alkalmat 
is. A majdani telet látták maguk előtt, nem a mindennapi csalafin
taságok újabb változatát. Szorgosan forgatták a sülő paprikákat, 
sózták a parázsról levetteket, aztán a kihűlteket zacskóba dugták. 
Jól meg volt szervezve a munka, öröm volt nézni hatékonyságát. 
Teljesen belefeledkeztek, azt sem vették észre, amikor Kiss Erzsé
bet becsukta ajtóját, hogy leüljön egyetlen szobája félhomályába 
keresztrejtvényt fejteni.

Később a munkásösszhang csendjét a teherautó hangja törte 
meg. A sofőr kiszállt, bekopogott az áruját rejtő ajtón. Walter, Sárosi 
és Berecky urak mint segítségek a háta mögé álltak.

- Az ég áldja meg jóságáért, talán a kenyerem mentette meg! - 
hálálkodott a sofőr.

- Ugyan, szívesen tettem. Segítenünk kell egymáson - mosoly
gott Kiss Erzsébet.
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Walter úr rögtön kapott az alkalmon. A nő felé fordulva, de te
kintetét kerülve kijelentette:

- Azért kell együtt lennünk!
A négy férfi eltaszította a ládát az autó lappancsáig. A sofőr föl

emelte az áruval megpakolt raktérre, aztán elköszönt és elhajtott.
A politúrozott deszka rég leégett, a sok parázs hamuvá változott. 

A rengeteg paprika utolsó szálig megsült, tehát minden rendben 
alakult. A gondos tervezés ellenére a munka jócskán elnyúlt. Aztán 
az sem siettette a folyamatot, hogy az odacsődült utca lakóival is 
jólesett időnként szót váltani. Miért csűrni-csavarni tovább a mon
dókát? Amire Berecky úr a megkormosodott epedát leemelte a tűz 
helyéről, besötétedett. Walter úrnak eszébe jutott, jó lenne a bizton
ság kedvéért vizet locsolni a hamura. Hoztak egy-egy vederrel Kal
ló Ernőkével, de már nagyon fáradtak voltak. Akkor Kiss Erzsébet 
ismét kinézett:

- Tessék, itt a slag, dugta ki a végét a konyhaablakon, locsolják 
ezzel.

Ernőké elnyerte a közösség bizalmát, változatosan kacskaringós 
vonalakat rajzolhatott a hamura. Amikor veszélytelennek ítélték a 
helyzetet, a vizet elzáratták, és visszaadták a tömlőt.

-Jesszusmária! - csapta össze tenyerét Bereckyné, amint a fel
göngyölített csövet benyújtotta az ablakon.

Mintha mindenkit egyszerre beindító titkos kód hangzott volna 
el, az udvarbeliek és az utcaiak tolongani kezdtek Kiss Erzsébet aj
tójához. A kályha fehér fénnyel csillogott.

A hirtelen kiürült járdán nem volt, aki a kimerítő nap végén ma
gát otthonához elkínzottan vonszoló Janikát üdvözölje. Ha valaha 
valahol meg kellett volna valósítani a mozgójárdát, ennél a hazafelé 
tartó útvonalnál megfelelőbb helyet keresve sem találhattak vol
na. Ám a műszaki vívmányok csúcstermékei mindig nagy késéssel 
érkeztek a világnak ebbe a szegletébe. Tovább kellett szenvedni az 
aszfalt apró egyenetlenségeinek hirtelen gödrökké való mélyülésé-
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tői, valamint a nem ritka valódi árkoktól. Megannyi csapda, amely 
most nem a bokák kitörésén vagy más ilyen apróbb baleseten 
fondorlatoskodott, hanem egyenesen Janika rabul ejtését tűzte ki 
célul. Minden buktató ellenére a fáradt férfinak végül sikerült eljut
ni a céljához.

Éppen be akart lépni az udvarra, amikor szemébe ötlöttek a 
valamikori kőművesek által a kapusasok alá beépített gömbkövek. 
Máskor ügyet sem vetett rájuk, most nagyon csábítóan púposod- 
tak a bejáratnál. Nem tudott ellenállni a kísértésnek, ráült az egyik 
domborulatra. A kő, amely kibírta majdnem egy évszázad minden 
megpróbáltatását, szinte behorpadt az ember súlyától. Nem ő volt 
kövér, a lelke nehezedett el. Amint ott ült, s belső vizsgálatot vég
zett, szomorúan tapasztalta, erőtlenségéhez testes kedvetlenség tár
sult. A fejét nem mozdítva nézte mereven az előtte húzódó semmit. 
Maga sem értette, miért pont ide ült le, hiszen néhány lépéssel ben- 
nebb jóval kényelmesebben pihenhetné ki fáradalmait. Pillanatnyit 
időzött ennél a gondolatnál, aztán többet ezen sem törte a fejét. 
Csak ült, és nem tett semmit.

Amikor ereje valamelyest visszatért, szemét lassan felemelte. Előt
te a járdán ottfelejtett mozgatható irányítótábla állt. Hosszú nyak
ra ültetett háromszög kalapját fehér-piros csíkos kordon díszítette. 
Eredeti hosszúságából, amellyel annak idején komoly útszakaszokat 
zártak el a forgalom elől, alig méternyi lógott. A szakadás után itt 
maradt darab vidáman lobogott az esti szellőben. Janika kinyújtotta 
kezét, és megfogta az orra előtt táncoló virgonc szalag végét.

Furcsa erő járta át. Előbb apró bizsergést érzett karjában, aztán 
a rezgések szétterjedtek az egész testében. Úgy érezte, megemel
kedik. Amikor lenézett, elégedetten állapította meg, nem képzelő
dik. Nadrágja nem érintette a követ, cipője és a járda közt arasznyi 
rés tátongott. A folyamat tovább tartott. Mind magasabbra jutott. 
Amikor feje búbja és az irányjelző csúcsa ugyanarra a szintre ke
rült, megállt. Még mindig kuporgott, mert ha lábát kinyújtja, éri 
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a földet. Gondolt egyet, alsó végtagját a magasba dobta. Most már 
kényelmesen kinyújtózott. A járdával párhuzamosan lebegő testén 
átszaladtak a műanyag irányából jövő hullámok, magukkal vive a 
fáradtságot és levertséget.

Persze, mindez nem egyik percről a másikra történt. Amíg a ma
gasba emelkedés lassú művelete lejátszódott, a szomszédság tudo
mást szerzett az esetről. Összecsődült a nép, bámulta a levegőben 
derűsen úszó Janikát. Valahová a háttérbe még az ősz öregasszony is 
kisántikált. Mosolyogva nézte fiatal szomszédját. A rendkívüli esetre 
végül előkerült a magát mindenek fölött állónak tartó udvarfelelős. 
Miután egész nap helységen kívül tartózkodott - tehát, a paprikasü
tési eseményen sem vett részt -, éppen akkorra került haza, amikor 
az ámuldozó tömeg Kiss Erzsébet ablaka alatt a vegyszert igénylők 
listájára jelentkezett. Az üzletről lemaradt, s hirtelen a kapu előtti 
szokatlan esettel sem tudott mit kezdeni. Az első döbbenet után sze
repébe öltözött, intézkedni kezdett. A csodálkozókat oszlásra biztat
ta, a bajok forrását meg felszólította, fejezze be oktalankodását. Ám 
mondhatott bármit, Janika nem zavartatta magát. A bősz hadfi kény
telen volt belátni, jól begyakorolt módszerei itt fabatkát sem érnek, 
ezért taktikát változtatott. A lebegő lelkiismeretére próbált hatni, 
hogy ne okozzon galibát, szálljon alá szépen, hiszen ez egy komoly 
közösség, ahol soha sincsenek komolyabb kihágások, őrizzék meg jó 
hírüket. Ha tudta volna, hogy szavai nem jutnak célba, nem fárad to
vább. Viszont tőle sem lehetett elvárni, hogy ebben az új helyzetben 
azonnal és teljesen kiismerje magát. Újabb és újabb szófordulatokkal 
fűszerezte tekintélymentő ügyködését. Mindhiába. Aztán, látván az 
eredménytelenséget, nem merte státusát tovább kockáztatni. Sarkon 
fordult, hajlékába vonult. Aki szükségét érezte, követte.

Végül Janika egyedül maradt. Ezt nem vette észre, csak arra fi
gyelt fel, tökéletesen kipihente magát, lelkét ismét derű lakja be. Ek
kor leereszkedett, és a vakon zsibongó udvaron át hazament. Emlé
kül magával vitt egy darabot a zsinórból.
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Azt hiszem, hogy akkor vette kezdetét családunk végromlása. Mi
kor megjöttek az emberek a szomszéd utcából. Fontoskodva 
járták körbe a juharfát. A szobából hallgattam beszédüket, melyet 

megfejthetetlen mormolássá mosott össze a feltámadó szél. Tudtam 
már róluk egy napja. Apám említette, hogy majd emberek jönnek. 
Akkor, mikor már ott voltak, csak az orromat fintorítottam. Nem 
volt bennük semmi különleges. Egyformán rongyos munkásruhát 
viseltek, s mindhárman ugyanazokat a mozdulatokat végezték a ke
zükkel, miközben beszélgettek, cigarettáztak. Csalódtam bennük. 
Valami különleges szerzeteket vártam helyettük. Mintha nem e vi
lági, hús-vér lényeket jelentett volna az a szó: EMBEREK. Eljöttek, 
hogy kivágják az udvaron álló vén fát. Anyám szerint mindennek az 
a régi villámcsapás volt az oka. Már én is éltem akkor, de csak An
géla mama előadásában ismertem azt a szörnyű éjszakát. Úgy vil- 
lámlott, hogy a szomszédos házak nappali fényben álltak az abla
kon túl, s el sem halványodott jó fél óráig a kémények és a háztetők 
látványa. Akár egyenként is meg lehetett volna számolni a cserepe
ket. Ömlött az eső, reggelre nemcsak a pincét árasztotta el, de az 
ólban is vízben áztatta lábait a tyúklétra. Angéla nagymama szerint 
pontosan éjfél volt, mikor akkorát dörrent, mintha visszajöttek vol
na az oroszok. Diószegi nagypapa régi ingaórája megállt, bizonyára 
a mennydörgéstől, hiszen este felhúzták. Az ablakok mind megre
pedtek, az egyik darabjaira tört, s egy óriási jégcsapot formázó 
üvegszilánk hegyével beleállt a padlóba. Ki sem lehetett húzni, úgy 
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törték le, a hegye azóta is ott lapulhat, mélyen bent a fában. Hanem 
mikor kivilágosodott, akkor látták csak, hogy az udvaron álló ju
harba vágott bele a villám. Hosszú hasíték szaladt végig a törzsön, a 
fa tövében pedig szétvágott föld, és egy lyuk mutatta, hová fúródott 
be az istennyila. E mellett a hasíték mellett lebzseltek az emberek 
azon a napon, végromlásunk kezdetén. Mikor Tibor bácsi megjött 
a motoros fűrésszel, ő is figyelmesen körüljárta a fát, majd közölte a 
segédeivel, hogy tulajdonképpen nincs is rájuk szükség. Nem kell a 
juhart kötéllel meghúzni, mert azt felemás koronája amúgy is jó 
irányba fogja billenteni, ráadásul északi szél fúj, az is segít. Eközben 
nekem, aki előmerészkedtem, megsimogatta a fejemet. Tibor bá
csin erős törkölyszag érződött, a tenyere pedig olyan érdes volt, 
hogy azt hittem, azzal az egy simítással mind lejött a haj a fejem 
búbjáról. Az emberek nem fogadták valami nagy örömmel, hogy 
nincs rájuk szükség, és ezen elcsodálkoztam, mert én nagyon bol
dog lettem volna a helyükben, hogy nem kell részt vennem a fa ki
vágásában. Szerettem azt a juhart, vagy ahogy azon a tájon nevez
ték, jávorfát. Ha elmentem otthonról, még sokáig láttam akkor is, 
mikor a távolság párájába vesztek már mind a házak, villanyoszlo
pok, a templomtorony, de még a majorbeli víztorony is. Ha meg 
messziről jöttem, hosszú nyaralások honvággyal átküszködött nap
jai után, mindig a fa volt az első, amit megláttam a faluból. Akkor 
még nem is jöttem rá, csak jóval később, hogy nekem az otthont 
nem is a szülői ház jelentette, hanem az udvarunkban álló vén ju
har. Csak úgy ismertek minket a környéken: a Jávorfás Szabóék. 
Sok Szabó lakott ott, valami más nevet is kellett még ragasztani 
mindegyik családra. Mikor iskolába kerültem, és a tanító bácsi 
meghallotta, hogy a Jávorfások közül való Szabó vagyok, elmesélte, 
hogy az ő apjának az életét mentette meg egyszer a nagy juhar. Ak
koriban a puszta mezőn állt a fa, nem ért még odáig a falu. A tanító 
bácsi apja a városból tartott hazafelé, mikor elkapta egy iszonyú jég
verés. Oda is veszett volna, ha nem ér időben a faóriás oltalmába.
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Kilónyi jégdarabok zuhogtak az égből! Agyoncsaptak egy kint felej
tett tehenet, s pár nap múlva egy szegény cigány hulláját is megta
lálták a Csordásréten. Vele is a jég végezhetett. Nagyobb tragédia 
csak azért nem történt, mert a jég vasárnap déltájt érkezett, az em
berek mind otthon voltak. Akkor még nem volt szokás vasárnap 
dolgozni, tette hozzá a tanító bácsi. Ennél is izgalmasabb történetet 
tudott a fáról Angéla mama. Ö is a nagyanyjától hallotta még, hogy 
a régi időkben erre a juharra kötötték fel a környék utolsó bujdosó 
szegénylegényét, Bognár Flóriánt. Álmában lepték meg a pandú
rok, de még így is a másvilágra tudott egyet küldeni. Annyira féltek, 
hogy megszökik, hogy még a vármegyeházára sem merték bekísér
ni. Jobbnak látták, ha azon melegében felkötik az első alkalmas fára. 
A sors úgy hozta, hogy éppen ez a jávor volt az. Tisztelettel néztem 
fel hát erre az óriásra, s mikor egyedül voltam vele, csókolomot kö
szöntem neki. Ahogy ott rajzottak körülötte az emberek, persze 
hogy elfogott a félelem. Hátraszaladtam az udvar végébe, bebújtam 
az üres disznóólba, s a palánk résein keresztül leselkedtem. Jól lát
tam onnan mindent, még a garázs beszakított tetejét is. Mert az elő
ző napon a juhar, mely bár túlélte a villámcsapást, de azóta csak 
féloldalasán hajtott ki, újabb sebet szerzett. Fájdalmas reccsenéssel 
törött le egyik legnagyobb ága, és bezúzta a garázs tetejét. Vége, 
mondta apám, a juhar már életveszélyes, megérett a kivágásra. 
Meglesz az örömük a szomszéd Ácséknak, akik már régóta sürget
ték a fa végzetét, mondván, árnyékot vet ablakaikra, s majd egyszer 
tán rájuk is zuhan az a vénség. Ács bácsi azt is kijelentette, hogy 
hajlandó megvenni a fát, hiszen abból évekig kitartana a tüzelő. 
Apám üzent hát Ácséknak, hogy eladó a fa, az ebédlőasztalnál pe
dig kijelentette, hogy a szomszéd elég marha, ha juhart vesz tüzelő
nek, mert jó pár fejszéjét kicsorbítja majd. És azt is mondta, hogy 
holnap jönnek az emberek, s kivágják a fát. És aztán valóban meg
jöttek az emberek, és megjött Tibor bácsi, hogy unottan élezgesse a 
motoros fűrész láncát, aztán egy kannából valami folyadékot tölt-
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sön a gépbe, kesztyűt húzzon, éppen úgy viselkedjen, mint egy hó
kuszpókuszokat csináló bűvész. A deszkák résein kikémlelve tisz
tán le tudtam olvasni a szájáról: - Csiribú, csiribá! Hogy jobban 
lássak, felálltam a vályúra. A szomszéd kertből Ács Andi nyújtogat
ta a nyakát, s mikor meglátott, kiöltötte rám a nyelvét. Angéla mama 
érdeklődve nézte, miként rángatja az indítózsinórt Tibor bácsi, ahe
lyett, hogy megkeresett volna engem, és Bognár Flórián végzetéről 
mesélt volna. Hogy is volt az, hogy leszakadt a kötél a faágról, 
kétszer vagy háromszor is? A juhar mindent elkövetett, hogy meg
mentse Flóriánt, de új kötelet kerítettek, s végezetül sikerült a pan
dúroknak fellógatniuk őt. Nem tudom, hogyan szaladt szét a favá
gás híre a faluban, de szétszaladt, mert egyre több kíváncsiskodó 
bámult befelé az udvarba. A közelebbi ismerősök még a kapun is 
bejöttek. Főleg Ányos bácsi langaléta alakját tudtam megkülönböz
tetni a többiektől, meg Salamon Lajost a nyávogó hangjáról. Ö még 
tanácsokat is adott a favágónak, Tibor bácsi nem kis bosszúságára, 
aki vasvillaszemekkel méregette az egykori körzeti megbízottat. 
Duruzsolt, sustorgott a nézősereg. Mint a cirkuszban, gondoltam 
magamban. Aztán felbőgött a fűrész, elnyomta az emberek hangját, 
én pedig befogtam a fülemet. Bebújtam az ól sarkába, de a hang oda 
is követett, sőt még hangosabbnak tűnt. A patkányszagú sötétség
ben is láttam, ahogy az aranymálinkó kétségbeesve repdes a fészke 
körül. Az andalító méhzsongásból, ami a vén juhart nyaranta kör
bevette, nem maradt semmi, csak a motorbúgás harsogott követe
lődzőén. Milyen messze volt a világ attól, mint mikor hanyatt fe
küdtem a fa alatt behunyt szemmel, és ha szerencsém volt, ég felé 
fordított tenyerembe belepottyant a szarvasbogár... Hirtelen arra 
figyeltem fel, hogy a fűrész elhallgatott, helyette Tibor bácsi éktelen 
káromkodásai repkedtek. Előkukucskálva azt láttam, hogy a mester 
földhöz vágja svájci sapkáját, szájából pedig nyúlós masszaként 
folynak kifelé a fekete szavak. Angéla mama sűrűn vetette magára a 
keresztet, Salamon Lajos pedig még közelebb lopakodott, hogy ta-
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nácsokat adjon. Tibor bácsi matatott kicsit, majd vöröslő fülekkel 
elment, odavetve még a népes társaságnak, hogy mindjárt jön, hoz 
egy új láncot, mert ez elszakadt, hogy az isten bassza meg. A mama 
még mindig a bestemmiákon szörnyülködött ahelyett, hogy újra 
elmesélte volna Flórián történetét, akit a pandúrok titokban akar
tak akasztani, de nem sikerült nekik, mert valamiképpen híre ment 
a dolognak, s mire elvégezték volna a piszkos munkát, annyi nép 
gyűlt össze, amennyi még Győrben sem szokott a nyilvános kivég
zéseken, de tán még a hetivásárokon sem. Ott tolongott a környék 
apraja-nagyja, a fene se tudja, honnan jutott a fülükbe a dolog, hi
szen akkor még posta sem igen volt, mondta a mama, igaz, a mezőn 
a fűszálnak is szeme van, miképpen az erdőben is, nem tudsz úgy 
tenni rosszat, hogy annak híre ne szaladjon. Mint például mikor 
Rigó bácsit gombaszedés közben megszólította a Tölösben egy kö- 
lökördög. Arról faggatta, hol vannak lányos házak a faluban. Persze 
hogy megijedt szegény Rigó koma, mondott hármat, hirtelen annyi 
jutott az eszébe. Mire hazaért volna, mind a három házból való fér
fiak várták a Csíkgátnál, és jól elagyabugyálták, amiért rájuk hozta 
a kölökördögöt. Máig sem tudni, hogy jutott azoknak a verekedős 
embereknek a fülébe Rigó bácsi árulása, hiszen a koma az ördög 
előtt kellett, hogy a faluba érjen. Köztudott ugyanis, hogy az ördö
gök csak éjjel merészkednek be a házak közé. Főleg a fiatalabbja. Ezt 
is megmagyarázhatta volna a nagymamám igazán, de ő helyette a 
visszatérő Tibor bácsit figyelte, aki a már egyszer kudarcot vallottak 
dühével esett neki a juharnak. A berregésen keresztül is jól hallot
tam, hogy a fa sír. Jobb lett volna neki bizony, ha a falu másfelé ter
jeszkedik. De hát a Kossuth utca egyre hosszabb lett, egyre kijjebb 
vonult a mezőre, s úgy hozta a véletlen, hogy a mi házhelyünkre 
került a vén juhar. Anya mesélte, hogy valamikor a miénk volt a 
szélső ház, és hogy senkinek sem jutott eszébe, hogy kivágja a hatal
mas fát. Igaz, akkor még nem csapott bele a villám, nem volt még 
félig elszáradva, s az a nagy ág sem szakadhatott volna még rá a 
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garázsra, mivel hogy még garázs sem volt. Ács bácsiékat hírből sem 
ismerte senki, ők csak azután kerültek a faluba, hogy Gyurka bácsi 
kocsmát nyitott, vagy ahogy anyám nevezte, köpködőt. Nagyot 
nyögött a vén juhar, a nézőközönség kiáltozni kezdett, aztán akkora 
robajt hallottam, mintha ágyúval lőttek volna. Mikor újra ki mer
tem pillantani rejtekhelyemről, a fa már halott volt. Hosszában kis 
híján végigérte az egész udvart, körülötte szürke por gomolygott, 
odafent, az utca felett pedig hangosan csapongtak, keveregtek a haj
léktalanná vált madarak. Csak akkor látszott, mennyi lény lakta a 
meggyilkolt fát. Ahogy Tibor bácsi mosolygó képét láttam, eszem
be jutott megint a nagymama meséje a diadalittas hóhérokról. Az a 
pandúr, aki a kötelet vetette Flórián nyakába, miután lefektették a 
hullát, rálépett csizmájával a szegénylegény mellére, s úgy ivott ál
domást. Idegennek tűnt a ház, az udvar. A fa addigi helyén ellensé
ges fénypengék hasogatták a még mindig szitáló port. Sivár, puszta 
és védtelen lett minden. Megrémültem. Hogyan fogok ezek után 
hazatalálni? Hiszen az utcákat nem is nagyon ismerem, sosem 
azokra figyeltem, csak a fára. Azt sem tudtam, melyik sarkon merre 
kell fordulni. Attól fogva semmi sem volt olyan jó, mint azelőtt. 
A juharral együtt mi is lassan elvesztünk. Úgy tűnik, ő volt az, aki 
összetartott, megóvott minket, s aztán halálával magával rántott 
bennünket. Nem voltunk már, nem lehettünk többé Jávorfás Szabó
ék. Odalett a nevünk, s szépen egyenként utána veszett minden más 
is. Persze, ezt akkor még nem tudtam. De mikor könnyeimet nyelve 
elindultam világgá, s a kert végéből visszanéztem még egyszer utol
jára, már nem is csodálkoztam azon, hogy Tibor bácsit látom, amint 
jobb lábát a juhar törzsén tartva fenékig üríti a borospoharat.
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A viharos erejű szél ballangót gombolyított a kicserepesedett föl
dön. A motorzúgás elnémulásával még kifejezettebben lehetett 
hallani a süvítését. Az autóból egy középkorú nő lépett ki. Feltűrte 

bézs színű kiskabátja gallérját, és néhány lépést tett a kéményrom 
irányába. Utastársa, egy idős hölgy, az anyósülésről figyelte. A nő 
szemellenzőt formázva tenyeréből végignézett az előtte elterülő ré
ten. Nem sokáig kémlelhette a messzeséget, mert a szél arcába fújta 
a port. Lehajtotta a fejét, és megvakarta pisze orrát. A gombolyag 
susogva a bokájához gurult. Arrébb rúgta, és visszaült a kocsiba.

- Iszonyatosan fúj.
- Errefelé mindig fúj...
- Itt történt?
- Azt mondják.
- Kik mondják?
- A helybeliek... Itteni ismerőseink.
- Mit mondanak?
- Azt, hogy itt hántolták el őket. A régi téglagyár gödreiben...
- Ott, ahol az imént jártam?
- Igen... De van, aki azt állítja, hogy egyesekre a dögtemetőben 

szórtak egy kis földet. A jó ég tudja már ennyi idő után...
- Az hol van?
- Kicsit odébb.
A néni a szélvédőhöz nyomva ujját az adott irányba mutatott.
- Járt már itt korábban?
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- Egyszer... Amikor megtudtam, hogy itt lehet.
-És?
- Semmi...
- Nem fordult meg a fejében, hogy...
- Micsoda?!
- Nem fontos.
- Hogy hazavigyem a holttestét?! Ej, dehogynem... Csak nem 

mertem. Én sem, meg a többiek sem. Voltak ennél fontosabb dol
gok. Föl kellett nevelni a gyerekeket. És azt nem volt könnyű! Se
hol sem kaptam munkát. Még takarítónőnek sem kellettem. Amint 
megtudták, mi történt a férjemmel, úgy kezeltek, mint egy leprást.

- Most nem fél?
- Most?! Néhány év híján eltelt lassan fél évszázad. Gyerekeim, 

unokáim, dédunokáim mind külföldön élnek. A nyolcvanhoz köze
ledve, kitől és mitől kellene tartanom?!

- Igaz... Készítek néhány fotót. Kijön?
- Kimehetek, csak megszorítom a kendőmet, ilyenkor ősszel a 

szokásosnál is jobban fúj.
Összecsücsörítve ajkait kemény, előreugró álla alatt szorosabbra 

húzta a kendő csomóját. Beesett szemével közben a fényképező
gépet babráló nőt fürkészte. Élére vasalt, krémszínű vászonnadrág 
volt rajta. Kiskabátja alatt fehér garbót viselt. Kabátzsebében kiegé
szítőként egy fehér szegélyű, barna mintás selyemkendő díszelgett. 
Megtörölte szemüvegét, és mielőtt még visszahelyezte volna a sze
mére, gyengéden végigsimított orrnyergén.

- Mehetünk?
- Felőlem...
A néni már nyitotta is az ajtót.
- Várjon, segítek...
- Nem szükséges, egyedül is elboldogulok...
A kiskabátos hölgy ennek ellenére villámgyorsan felpattant, és 

karjánál fogva segített az alacsony asszonynak kilépni a járműből.
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A néni egyenesen az egykori kéményhez csoszogott. Végighúzta 
bütykös ujjait a régi téglákon, és hátat fordítva a szélnek, nekidőlt a 
téglagyári kéménynek.

- Lefényképezhetem, ahogyan itt áll?
- Nyugodtan...
A nő kattogtatni kezdte a gépet. Különböző szemszögből örö

kítette meg a néhai téglagyár egyetlen fennmaradt maradványához 
támaszkodó nénit, és az őt körülvevő kietlen pusztaságot. A fény
képezőgép rekeszzárán keresztül minden kétdimenziós képbe me
revedett körülötte. Pillanatfelvételekbe, amelyek köré történeteket 
lehet szőni.

Lebabrálta cipője sarkáról a falevelet, és a néni mellé állt.
- Hogyan érzi magát?
A néni, anélkül, hogy elfordította volna távolba révedt tekintetét, 

csak megvonta a vállát. A nő egy diktafont húzott elő a zsebéből.
- Mit érez? Keserűséget? Szomorúságot? Megkönnyebbülést?
- Nem tudom. Azt hiszem, semmit...
- Mikor tudta meg, hogy idehurcolták őket?
- Néhány nappal azután, hogy megtörtént. A néhány túlélő ak

kor került haza.
- Mit meséltek?
- Akkor semmit. Csak annyit mondtak, hogy ne várjuk a sze

retteinket.
- Mihez kezdett?
- Mihez kezdhettem volna?! Üvöltöttem. Amikor elfogyott az 

erőm, akkor abbahagytam. Azokban a napokban örültem, ha napi 
egyszer valamit az asztalra tudok tenni a gyerekeknek. Ez lefoglalt. 
Amit csak lehetett, elhordták. Főleg felénk, a tanyavilágban, ahol 
tanú nélkül bármit megtehettek. Mindent dugdosni kellett előlük...

- Kik voltak?
- Nem tudom. Főként ismeretlenek...
- Voltak köztük ismerősök is? A szomszéd tanyák lakói?
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- Olykor igen.
- Ilyenkor mit mondtak nekik?
- Semmit. Olyankor nem lehetett velük beszélni. Azon a bizo

nyos napon sem lehetett velük beszélni...
- Hogyan történt?
A néni végignyálazta kitikkadt ajkát, és szvetterének zsebébe 

süllyesztette apró kézfejét.
- A ház körül tettem-vettem, amikor beállítottak hozzánk Pali 

kománk szekerén. Tőle érkeztek. Pali kábán ült a bakon. Még csak 
fel sem nézett. Bandi a szántóföldön dolgozott. Azonnal ugrasztot
ták a nagyobbik fiamat, hogy menjen érte. Ök addig befészkeltek a 
házba, azt mondták, szétnéznek...

- Milyen ürüggyel?
- Fegyvereket kerestek. Legalábbis ezt állították. Hiába mond

tam, hogy nálunk olyan nincs, mindent feltúrtak, mire Bandi haza
ért, a lisztet, a szalonnát és a pálinkát mind felrakták a kocsira. Az 
uramnak annyi ideje sem volt, hogy megkérdezze, mi a fene törté
nik, amint megpillantották, felparancsolták a szekérre. Emlékszem, 
Bandi megkérdezte tőlük, hová viszik, mire a szomszéd gátőr ször
nyű dühbe gurult, és lehurrogta, hogy fogja be a száját...

- Ezek szerint ismerősök voltak?
- A gátőr... Meg az optáns tanító. Volt még velük néhány fegy

veres. Mind részegek voltak... Énekeltek. Kiabáltak. Lövöldöztek. 
Akkor láttam utoljára a férjemet...

- Mi történt utána?
- Annyit tudni, hogy Dušan tanyájára vitték őket, meghagyták 

nekik, hogy el ne mozduljanak a szekérről, ők pedig folytatták a 
vedelést és a dorbézolást. A túlélők azt mesélték később, hogy az 
esti órákban Dušan menye kisurrant hozzájuk, és azt mondta ne
kik, hogy meneküljenek, amíg lehet, mert ezek kivégzik őket, de a 
foglyok értetlenül fogadták a figyelmeztetést, sohasem foglalkoztak 
politikával, fogalmuk sem volt, mi lehet a bűnük, ezért maradtak.
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A néni egy pillanatra elhallgatott, és megköszörülte a torkát.
- Ide, az écskai községházára hozták őket. Itt van nem messze 

a falu bejáratától. Szemtanúk szerint szörnyen megkínozták, majd 
levetkőztették, és addig verték őket, amíg lélegeztek. Bandinak tán 
még a fülét is letépték. Aki a veréstől nem szenvedett ki, azt az ud
varon főbe lőtték. Holttesteiket kocsira dobáltatták, és itt valahol 
elkaparták.

-De...
- Mi lehetett az ok?
- Ezt senki sem tudja. Lehet, még ők maguk sem. Bandi egyszer- 

kétszer a Tisza-parti favágás közben összeszólalkozott a gátőrrel, 
Palinak a földjében pedig rendszeresen kárt tettek a gátőr szabadon 
kószáló jószágai, ami nemegyszer szóváltáshoz vezetett... Esetleg 
ez, a többieket nem tudom...

- Hányán voltak összesen?
- Hatan.
- És ez a gátőr... kiféle-miféle volt?
- Dobrovoljac. Szaloniki veterán. Érdemeiért kapta a földet meg 

a munkát...
A néni maga elé meredt. A nő kikapcsolta a magnót, vállára 

akasztotta fényképezőgépét, és megsimogatta a néni karját.
- Ha gondolja, akár indulhatunk is. Még egy helyre el kellene 

mennem...
- Igazad van, iparkodjunk, egyre jobban föltámad a szél.
Beszálltak az autóba, és a szomszéd falu felé vették az irányt. Út

közben egyetlen szót sem váltottak. Már a faluba értek, amikor a 
néni megszólalt.

- Van még valami.
A nő lelassította az autót, és egy pillantást vetett az idős asszonyra.
- Amíg be nem költöztünk a faluba, akárcsak a többi tanyasit, 

időnként bennünket is meglátogatott egy-egy fegyveres. Említet
tem már, hogy mindent dugdosni kellett előlük. Nem kérdeztek 
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azok senkitől semmit, vittek, amit értek, lovat, kocsit, kukoricát, 
lisztet, jószágot... Egy alkalommal az egyik ilyen éppen ebédidő
ben érkezett meg. Se szó, se beszéd, leült közénk, megebédelt, majd 
miután jóllakott, végignézett a fiaimon, és vigyorogva azt mondta 
nekik, hogy ő ütötte agyon az édesapjukat. A megrendüléstől legyö
kerezett a lábam. Attól tartottam, nehogy valamelyik gyerek valami 
meggondolatlant tegyen, az istenvertének ott feküdt a revolvere a 
tányérja mellett. Szerencsére senki sem moccant, ő pedig megtöröl
te a száját, felállt, és elballagott.

*

A fehér virágmintákkal pingált falakon régi dísztányérok so
rakoztak. Egyenként vadászt és szarvast, juhászt és parasztlányt, 
lovagló férfit, enyelgő szerelmespárt, házi áldást csiripelő énekes
madarat, kerítésen kukorékoló kakast, házikója előtt lebzselő puli 
kutyát, virágkoszorúkat, együttesen pedig megfakult emlékeket áb
rázoltak. Legalábbis az újságírónő részére. A viaszosvászon térítőre 
könyökölve nézte az asztallaptól az alacsony mennyezetig felagga
tott falitányérokat. Az asztal túlsó végén ülő idős hölgy a kávéját 
kavargatva őt figyelte. Frissen bodorított ősz haja olykor felcsillant 
a csillár fátyolos fényében.

- Tetszenek?
A nő vendégfogadójára nézett, s mint a kisgyerek, amikor csínyte

vésen kapják, zavarát leplezendő, bólogatva megvakarta a fülcimpáját.
- Szépek... Anyukámnak is voltak ilyenek, de fogalmam sincs, 

mi lett velük a sok költözködés során.
- Pedig édesanyád mindig sokat adott az ilyesmire...
- Ismerte édesanyámat?!
- Még szép... Nem ismertem nála pedánsabb asszonyt... Órákig 

képes volt szöszmötölni a fehérnemű vasalásával. De hát istenem... 
a dolgoknak az a sorsuk, hogy elvesszenek vagy tönkremenjenek. 
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Meg az embereknek is. Ha jól emlékszem, Margitunk is már vagy 
tíz éve...

- Tizennégy.
- Tizennégy?!
Fejét rázva megtörölte az orrát, majd a zsebkendőjét visszatette 

fehér pöttyös ruhájának zsebébe. Belekortyolt a kávéjába, és felné
zett vendégére.

- Iható.
- Köszönöm.
- Szóval te vagy a Fendrik Margit lánya? A Jolika...
A nő a feketét szürcsölve bólintott.
- Sokszor eszembe jutottál. Pici korodban dajkáltalak egypár- 

szor. Összecsücsörítettem az ajkaimat, kimeresztettem a szemem, 
és vékony hangon megkérdeztem: hogy nevetünk Viola nénire? 
Erre mindig felnevettél, volt, amikor percekig röhécseltél.

A nő elmosolyodott, és beletúrt vállig érő, gesztenyebarna hajába.
- Amikor Lajos megkérdezte tőlem, vállalom-e, hogy elbeszél

getek veled a régi időkről, rögtön ráálltam...
- Lajos?
- A községházáról.
- Ja, igen...
- Hadd tudják meg az utánunk jövők, hogy mi minden történt 

igazából akkoriban... Mert sok minden történt. Egyet-mást már 
mi öregek is elfelejtettünk. Nem árt mihamarabb feljegyezni, amire 
még emlékszünk...

- Bizony, számos kibeszéletlen történet van, amelyek még min
dig csak a családi házak falain belül keringenek. Ha egyáltalán ott 
is keringenek. Ezért döntöttünk úgy az újságnál, hogy felkutatjuk 
őket. A beszolgáltatások, a padlássöprések...

- Szörnyű idők voltak.
- Igen, de az emberek beszéltek róluk... A második világháború 

végén lezajlott megtorlásokról és bűntényekről azonban a mai na- 
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pig alig hallani valamit. Nemzedékek nőttek úgy föl, hogy semmit 
sem hallottak arról, ami itt néhány évtizede végbement, s talán még 
a felmenőiket is érintette. A titkár úr említette, hogy a maga család
ját is atrocitások érték...

Az idős asszony felhörpintette maradék kávéját. A tálcára he
lyezte a csészét, és elsimította az utána maradt nyomot a viaszos
vásznon.

- A húgommal történt.
Jolán táskájából előhúzta diktafonját.
- Nem zavarja, ha bekapcsolom?
- Szabadon.
A nő bekapcsolta a magnót, majd fellapozta jegyzetfüzetét.
- Tehát... mi történt a húgával?
- Akkor érkeztek meg az oroszok. Teljes volt a felfordulás. 

A németek addigra eltakarodtak, itt-ott még a felszerelésüket is szét
szórták a faluban... Két pelyhedző állú partizán állított be Iluskáért. 
Annyit mondtak csak, hogy velük kell mennie...

- Nem kértek tőlük magyarázatot?
- Abban az időben nem volt ajánlatos fegyveresekkel egyezked

ni... Mellesleg már előző nap járt nálunk két orosz, amikor csak 
Iluska és a tizennégy éves Magdika voltak odahaza, és... Az embert, 
tudod, könnyű megfélemlíteni... Főleg olyankor, ha lépten-nyo- 
mon az erősebb óhaja érvényesül. A megfélemlített ember pedig 
könnyű préda...

Hüvelyk- és mutatóujjával megnyálazta keskeny szájszélét.
- Az oroszok erőszakoskodtak velük?
- Magdika a mai napig nem heverte ki. Megöregedett, mielőtt 

felnőtt volna.
- Hol van most?
- Versecen... A zárt osztályon. Mindenki számára ez volt a leg

jobb megoldás...
- Értem... És mi lett Iluskával? Bekísérték, és...
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- Agyonverték.
- Agyon... verték... ?
Viola néni bólintott.
- Azt mesélték, hogy a felismerhetetlenségig összekaszabolták a 

képét, a ráalvadt vértől a szemét sem tudta kinyitni. Az is a fülem
be jutott, hogy egyesek azzal dicsekedtek, hogy a melleitől is meg
fosztották, és azt ordítozták, így biztosan nem fog fasiszta fattyakat 
szoptatni... Ráfogták, hogy lepaktált a megszállókkal, hazaáruló 
volt, meg ilyesmi...

- Kollaboráns.
- Igen, az! Az egészből annyi volt igaz, hogy tényleg volt egy 

német udvarlója... vagy vőlegénye, ahogyan ő hívta. Egy tiszt. Bo
csánat...

Kifújta az orrát.
- Az elmúlt évek alatt sokszor megfordult a fejemben, vajon 

meg tudtuk volna-e védeni őt... Nyilván lenyűgözte az a világ, 
amely az udvarlója révén tárult ki előtte. Városi bálokba járt, finom 
szövetű ruhákba öltözött, ami még jobban kifejezésre juttatta szép
ségét. Emlékszem, amikor együtt mentünk a templomba, mindenki 
megcsodálta: férfiak, nők egyaránt... Én meg tudtam érteni a lelke
sedését, mert a háború valami hasonlótól fosztott meg. Április ha- 
todika előtt Zimonyban éltünk Hermann férjemmel, nem messze 
édesanyádéktól...

- Édes anyám éktói?!
- Édesanyád, Franz és...
- Ki az a Franz?!
- Anyád első férje.
- Anyám első férje?
- Sohasem mesélt neked róla?
Jolán letette írószerét, és szemüvege alatt lágyan végighúzva ujját 

megrázta a fejét.
- A bátyádról sem?
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- Bátyámról?!
- Volt egy féltestvéred. Vilmos. A háború alatt halt meg torok

gyíkban. Öt-hat éves lehetett. Anyád nem említette őket?
- Egy szóval sem... Soha.
- Megértem, rángatták szegényt eleget...
- Miket beszél?! Első férj... Féltestvér... Kit rángattak?!
A néni a szék támlájára támaszkodva felállt, és átdöcögött a há

lószobába. Amikor visszatért, egy fényképet tett Jolán elé az asztalra.
- Anyád és én abból az időből.
Viola néni visszaült a székére, Jolán pedig kézbe vette a megsár

gult fotográfiát. Két fiatal nő állt rajta. Az egyik térd fölötti, fehér 
ruhát viselt, a csipkés sapka alól rövidre nyírt hajának tincsei ma
gas homlokára bodorodtak. Fejhez lapuló füléből hosszú, ékköves 
függők lógtak, keretet adva érzéki szájának. A filigrán termetű nő 
egy hosszú cigarettaszipkát tartott a kezében. Jolán felismerte ben
ne édesanyját. Vagy legalábbis azt a nőt, aki később az édesanyja 
lett. A másik nő hosszú, sötét, végig gombolós szoknyát viselt, felül 
pedig egy világos, rövid ujjú ing volt rajta. Mandulaszemeiből józan 
bizalom sugárzott, egész megjelenése csöndes jellemről árulkodott. 
Vékony karimájú kalapja alól zuhatagként hulltak vállára aranysár
ga loknijai.

- Nagy művész az idő...
Jolán felpillantott a képről a nénire, de nem szólt semmit.
- Legjobb barátnők voltunk. Férjeink pedig legjobb barátok. 

Svábok. A városban ismertük meg őket. A királyi hadsereg gár
dájában teljesítettek szolgálatot. A katonai zenekarban játszottak. 
Amikor bemasírozott a német hadsereg, mindkettejüket besoroz
ták saját egységükbe, és átvezényelték messze innen. Annyi idejük 
sem volt, hogy elbúcsúzzanak tőlünk... Mindezt levélből meg is
merősöktől tudtuk meg.

Az asztalon levő kancsóból öntött magának egy pohár vizet.
- Kérsz?

48



595952



- Nem, köszönöm.
Visszahelyezte a kancsót a tálcára, és belekortyolt a vízbe.
- A háború elől visszaköltöztünk a szülőfalunkba, de a háború itt 

is megtalált bennünket. Nagy volt a nélkülözés... Édesanyád mind 
a négy sarkából kimozdította volna a világot, csak megfelelő gyógy
szerhez jusson Vilikének. Abban az időben a diftéria olyan volt, 
mint a pestis... Nem is csodálom, hogy nem mesélt neked róla...

Felhörpintette a pohárban maradt vizet.
- A háború vége sem sok jóval kecsegtetett. Anyádat sokszor na

pokig egzecíroztatták náci, gyilkos, megszálló, fasiszta, gonosztevő 
férje miatt... Őrá is rásütötték, hogy áruló, és ezért, mint minden 
áruló, meglakol! Néha órákig faggatták. Aztán hetekre, hónapokra 
nyugton hagyták. Mire azt hitte volna, hogy végleg megszabadult 
tőlük, ismét megjelentek, és kezdődött minden elölről...

- De kik voltak ezek?!
- Hát az akkoriban létrejövő világ emberei.
- Magyarok? Szerbek?
- Is-is... Többnyire magyarok.
- Helybeliek?
- Azok is.
- És nem ismerték az anyámat?!
Viola néni megvonta a vállát.
- Magát is molesztálták?
- Engem valami oknál fogva nyugton hagytak. Lehet, hogy ami

att, ami a húgaimmal történt, de... igazából fogalmam sincs.
- Mi lett a vége ennek a zaklatásnak?
- Valaki megsúgta anyádnak, hogy legokosabban teszi, ha újra 

férjhez megy, azzal megszakítja a köteléket első urával, és...
- Ö férjhez ment apámhoz.
- így van.
Jolán felnevetett.
- Ez... egyszerűen...
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- Legjobb barátnődéként még én sem tudtam, honnan kerítet
te elő apádat... Tizenöt évvel volt idősebb nála. Ö harminchárom, 
újdonsült férje tizennyolc. Margit viselkedését mindig egy sajátos, 
veleszületett szélsőségesség, nem ritkán makrancosság jellemezte... 
Biztosra ment, egy ilyen csupasz állú srácról nehezen derülhetett ki 
utólag, hogy részt vett bármi olyanban, ami a hatalomnak ne tet
szene...

Jolán a szemközti falon lévő, békebeli vadászatot ábrázoló falvé
dőre meredt. A dús lombbú fák között fehér vadászkutyák loholtak, 
mögöttük nemes öltözékű férfiak érkeztek ostorokkal és puskákkal 
a kezükben.

- Ugye nincs gyereked?
A váratlan kérdés hallatán felemelte a fejét.
- Persze, hogy nincs, látszik a tekinteteden. A gyermektelen 

asszonyok tekintete kivétel nélkül ilyen levert... fásult... Tudom, 
mert én is az vagyok... Férfi?

- Van... vagyis inkább csak volt...
- Egyszer van, mindig van.
- Külön élünk.
- A távolság nem számít. Én az enyémre húsz évig vártam.
- És visszajött?
- Nem.
- Mit tett?
- Férjhez mentem egy másikhoz, és tovább vártam őt.
- Nem tisztességtelen ez azzal a másikkal szemben?
- Ha nem tud róla, nem az.
Jolán elmosolyodott.
- Négy férjet temettem el, közben mindig azt az egyet vártam.
- Hallott valami hírt felőle?
Viola néni megrázta a fejét. Zsebéből kiemelt egy borítékot és 

egy piciny portrét.
- így nézett ki, amikor elvitték.
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A fényképet Jolán elé tolta.
- Ezt a levelet pedig azután küldte, hogy megérkezett Norvégiá

ba. Oda vitték innen.
- Mit írt?
- Sajnálja, hogy nem találkozhattunk... hiányzóm neki. Ne 

aggódjak miatta, nem vitték a frontra, irodai munkát kapott a pa
rancsnokságon... Ilyeneket. Meg az ottani tájat dicsérte. Mesésnek 
meg fenségesnek nevezte. Azt mondta, hogy a háború után hazaro
han értem, és elvisz oda azok közé a gyönyörű fenyvesek és tenger
szemek közé... Ott majd meghitt életet tudunk élni majdani gyere
keinkkel...

Jolán visszacsúsztatta Viola néni elé a fiatal katona képét.
- Ötven éve mindennap megcsókolom ezt a fényképet. Sajnos, 

annyira legyengült a látásom, hogy már szemüveggel is alig látom... 
De a képzeletemben még mindig nagyon elevenen él. Sokszor elját
szom a gondolattal, vajon hogyan alakult a sorsa. A parancsnok
ságról mégis a frontra hurcolták... Elesett, és egy névtelen sírban 
hántolták el... vagy megrokkant, és szégyellt jelentkezni... esetleg 
megnősült, gyerekei születtek, és most unokákkal körülvéve boldo
gan éli idős napjait... Nem tudom, eszébe jutok-e olykor... Amikor 
odakinn föltámad a szél, mindig ezen töprengek...

*

A por, a testkipárolgások és a dohányfüst keveredésének jelleg
zetes, áporodott, kissé kesernyés szaga terjengett a szerkesztőség
ben. Az írógépek kattogása beleolvadt a telefonkagylóba hevesen 
magyarázók hangjának és az utcáról beszűrődő forgalom zajának 
morajlásába. Jolán felakasztotta kabátját a fogasra, s miután egy pil
lantást vetett a hirdetőtáblára, a titkárnő asztalára dobva a szolgálati 
autó kulcsát, a terem túlsó végébe indult. Biccentéssel köszöntötte 
a munkatársakat, akik mellett elhaladt. Egy szakállas, negyvenes 
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éveiben járó férfi íróasztala előtt állt meg. A férfi felpillantott, de 
nem hagyta abba a munkáját.

- Megjöttél?
- Mint látod.
- És milyen volt a hazalátogatás?
- Olyan...
- Úgy tűnik, nem volt valami felemelő...
- Beszélni szeretnék veled.
- Várj meg a társalgóban, mindjárt befejezem, és jövök.
Az egy emelettel lejjebb levő társalgó felé vette az irányt. A lép

csőfordulóban egy babaarcú kosztümös nővel futott össze.
- Szia, keresett Tibor. Többször is.
- Nem mondta, mit akar?
- Nem, de nagyon zaklatott volt a hangja.
Jolán legyintett, és továbbment.
A sarokban lévő asztalnál indulatos vita folyt a már unalomig 

kitárgyalt aktuálpolitikai kérdésekről. Az érvek és ellenérvek pilla
natokra teljesen eltörpültek az érzelmi kirohanások mellett. Jolán a 
társalgó másik végében foglalt helyet az ablak mellett. Az erősödő 
széllökések olykor megremegtették az üveget. Az ablakpárkányról 
ilyenkor galambok röppentek föl. Jolán figyelte nyugtalan szárny
csapkodásukat.

Nem kellett sokáig várakoznia. A szakállas férfi perceken belül 
megérkezett. Helyet foglalt vele szemben, és mélyen ülő szemével 
fürkészőn végignézett rajta. Markáns arcvonásai - kiugró pofa
csontja, redős homloka, széles orralapja, nagy orrlyukai, enyhén 
őszülő, erős, fekete haja és sűrű szemöldöke - még mosolygás köz
ben is szigorú benyomást keltettek. Kopottas bársonynadrág és ki
fakult farmering volt rajta.

- Hallgatlak. Megvan a történet?
- Több is, mint amire számítottam...
- Akkor mi a gond?
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- Nehéz szavakba foglalni.
- Próbáld meg.
- Történt már meg veled, hogy úgy érzed, több van belőled, és 

nem tudod, melyik az igazi?
- Én mindig így érzek.
- És mit teszel ellene?
- Semmit... Elfogadom őket. Vagyis magamat. Legfeljebb meg

próbálom kibékíteni egymással az énjeimet, ne vitatkozzanak foly
ton a fejemben...

- Komolyan beszélek...
- Én is.
Nem erőltette a témát, cigarettára gyújtott, és a feje fölé fújta a 

füstöt.
- Mikorra kell?
- Az lett volna az igazi, ha a halottak napi lapszámban közöltük 

volna, de arról már lemaradtunk... megy majd a vasárnapiban...
- Meglesz..., csak...
- Csak?
- Telefonálnom kellene... Külföldre...
- Privát?
- Részben... Fontos a témához.
- Tudod, hogy most erre nagyon érzékenyek.
- Tudom. Azért is mondom neked.
- Telefonálj, de ne legyél hosszú...
- Nem leszek.
- Menj a kis irodába. Ott senki sem zavar...
- Rendben.
Becsukta maga mögött az irodaajtót, és a telefonkészülékhez ült. 

Táskájából egy noteszt vett elő, fellapozta, majd tárcsázott. A telefon 
becsöngött. A kagylót bal kezéből áthelyezte a jobba, és mély léleg
zetet vett. A vonal túlsó végén a tizenkettedik csörgésre emelték föl 
a kagylót.
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- Ja, bitte?
Jolán nem szólt semmit. Annyira kalapált a szíve, hogy úgy érez

te, menten kiugrik a helyéből.
- Ja?! Mit wem spreche ich?
- Szia, apa...
- Szia, Jolánkám, te vagy az?! Mennyire örülök! Én meg már azt 

hittem, hogy valaki szórakozik velem, néha...
- Apa, nem beszélhetek sokat, a munkahelyemről hívlak, és...
- Világos... Látom a televízióban, hogy mi a helyzet nálatok. 

Nem tudom, ti mi mindent láthattok ebből, de nagyon borzasztó. 
Hidd el, szörnyű! Azt mondd meg, hogy vagy?

- Köszönöm, apa, jól vagyok...
- Tibi?
- Tibi is jól van...
- Az a legfontosabb, majd csak abbahagyják előbb-utóbb...
- Apa!
- Igen, kislányom?
- Jártam odahaza. Mármint Máriafalván. Munkaügyben küld

tek el.
- Igen?! Mi a helyzet arrafelé?
- Most ez lényegtelen. Beszélgettem egy asszonnyal. Ábel Violá

nak hívják. Azt állítja, hogy anya legjobb barátnője volt...
- A büdös életben nem hallottam ezt a nevet.
- Ahhoz képest eléggé képben volt rólatok. Rólad is...
- Mit mondott?
- Mondd neked valamit a Franz Steigerwald név? Vagy 

Steigerwald Ferenc...
Néhány másodpercig csend honolt a vonalban.
- Apa, itt vagy?
- Igen, itt vagyok.
- Mond vagy nem?
- Tudod, hogy igen...
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- Miért nem említettetek nekem erről soha semmit?
- Azt gondolom, hogy nem nekem kellett volna... Meg mire 

megértetted volna, nekem már nem is nagyon volt rá alkalmam. 
A távolság meg minden...

- Most itt az alkalom pótolni négy évtized hallgatását.
- Ezért hívtál?
- Igen.
A férfi mély lélegzetet vett.
- Jól van... Nem sokkal azután, hogy megesküdtünk anyáddal, 

egy napon, amíg hazafelé tartottam valahonnan, két férfi leállított 
az utcán. Valami igazolványfélét mutattak föl, és azt mondták, men
jek velük. A községházára kísértek, ahol a kezembe nyomtak egy 
csomó levelet. írogatott anyádnak... Ott, helyben megírtam neki, 
mi a helyzet.

- Anyának elmondtad ezt?
- Mi értelme lett volna?
- Mi értelme lett volna?! Talán őt is érintette a dolog, vagy mi?!
- Édesanyád akkor már viselős volt veled...
- És ez ok a hallgatásra?
A vonal túlsó oldaláról köhögés hallatszott.
- Most is hallgatsz...
- Mit mondhatnék?
- Mi történt utána?
- Az illető higgadtan fogadta a levelemet. Válaszában megígér

te, hogy többé nem háborgat bennünket. Ehhez tartotta is magát... 
Amikor kijöttem ide, felkerestem. Összebarátkoztunk. Segített, 
hogy feltaláljam magam. Sokat tanultam tőle..., főleg arról, hogyan 
lehet együtt élni a hiányérzettel. Néhány játékszer, amit az évek 
során neked küldtem, tőle származott... Valódi úriember volt. Ta
valyelőtt hunyt el...

- Belegondoltál esetleg, hogy milyen lehetett anyának?
- Anyád már akkoriban mostohaapádnál volt férjnél.
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- Nem akkor, hanem, amikor megírtad a leveled.
- Néha a legcélszerűbb hallgatni.
- Ügy véled?
- Bizonyos dolgokról legjobb nem tudni...
- Mit kértek cserébe, hogy békén hagyjanak benneteket? Ben

nünket! Részt vettél esetleg... valamiben? Netán... ezért kellett ne
künk elhagynunk a falut?!

- Túl sokat kérdezel, lányom...
- Nem, hanem te semmire sem válaszolsz!
- Mert nincs mit mondanom. Bármit is tettem... vagy nem, ala

posan megfizettem érte. Felesleges feltépni a régi sebeket. Látod, 
hová vezethetnek. Nézz szét magad körül!

- És akkor az a megoldás, hogy nem beszélünk róluk, elfelejtjük 
őket, mintha meg sem történtek volna?! Hallgatunk, mint a sír!

- Mit szeretnél?! Igazságot szolgáltatni?! Mai szemszögből érté
kelni az akkori eseményeket, a kívülálló álláspontjából ítélkezni, és 
mindenkinek, aki nem tanúsított ellenállást az elnyomással és erő
szakkal szemben..., mert többre értékelte nyomorúságos kis életét 
a nagy szent ügyeknél..., az orra alá dörgölni, hogy meghunyászko
dó, gyáva, senkiházi balek! Ezt akarod?!

- Miért hagytál el bennünket?
A férfi felsóhajtott.
- Nem hagytalak el benneteket. Csak... az ember néha áldozatot 

hoz. Még ha fáj is nagyon. Eloldozza a szálakat. Hogy jobb legyen... 
neki... vagy másoknak... Nincs bennem keserűség emiatt. Idejé
ben rájöttem, hogy az áldozat legsúlyosabb büntetése, ha nem tud 
szabadulni a bosszúvágy gondolatától... Nem tartom magam bűn- 
telennek, de megtaníttatták velem, hogy az ártatlanság csak néző
pont kérdése... Ami ma erénynek számít, holnap nem biztos, hogy 
az lesz... Ha végiggombolyítjuk a fonalat, ártatlannak nevezhető-e 
egy bűnben fogant állapot öntudatlan haszonélvezője?

Jolán a szája szélébe harapott. A fájdalomtól felszisszent.
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- Hazugok... Mind hazugok vagytok! Hazugságaitokból erődít
ményt építettetek magatok köré, és csak hazugságaitok várfalai közt 
érzitek magatok biztonságban!

Sírva fakadt.
- Kislányom...
- Ne kislányomozz te nekem! Egyáltalán... kinek a lánya vagyok 

én?!
- Jolánka... Jól vagy? Jolánka... Hallasz engem? Kérlek, mondj 

valamit, az isten szerelmére...
Jolán megtörölte a szemét.
- Le kell tennem.
- Várj még egy pillanatra...
- Nem tudok. Szia!
Megszakította a vonalat.

*

A harmadik emeleti lakás ablakából kiváló kilátás nyílt a kör
nyékre. A sugárúton autók és városi buszok robogtak, időnként 
egy-egy száguldó motorkerékpár rázta föl a közlekedés egyhangú 
zúgását. A tömbépületek közt elnyúló zöldövezetekben a lakók 
kutyáikat sétáltatták, a padokon idős emberek társalogtak a széllel 
dacolva. Az utcai megvilágítás sárga fényében a közeli játszótéren 
szülők felügyelete alatt néhány kisgyermek futkosott. Az épületal
jak megteltek fiatalokkal. Összehúzták magukon dzsekijüket, és egy 
üveget adogatva körbe-körbe, széles gesztikulálással magyaráztak 
egymásnak. Jolán a hálószoba ablakából nézte a forgatagot. Egy pa
piros lógott a kezében.

Visszahúzta a függönyt, és a széles franciaágyra feküdt. Sokáig 
mozdulatlanul bámulta a mennyezetet. Miután a félhomály végleg 
megadta magát a sötétségnek, felkapcsolta az éjjeli lámpát, és arcá
hoz emelte a mindvégig a kezében tartogatott levelet. Az előszobá- 
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ban talált rá, amikor hazaért. A bejárati ajtó alatt csúsztatták be egy 
kékesszürke borítékban. Mormolva újraolvasta.

Kedves Jolán!
Rohanás közben írom ezt a valamit.
Azt sem tudom, hol kezdjem. Nehéz írni a szavak emberének.
Még a megszólítással is gondjaim voltak. Percekig ültem az üres 

papír fölött, és sorra eszembe jutottak az utóbbi húsz évben elhang
zott megjegyzéseid, hogy egy odaillő szó milyen fontos lehet, egy 
adott kifejezés mennyire feldobhat, vagy fordítva, egy szerencsétle
nül alkalmazott jelző mennyire elronthat egy szöveget.

Arra kérlek, hogy úgy tekints soraimra, mint egy kétségbeesett 
ember próbálkozására, hogy üzenetet hagyjon magáról...

A lényeg az, hogy elmegyek. Elvándorolok. Amíg megtehetem.
Talán úgy kellene írnom, hogy elvándoroltam. Ha szerencsém 

lesz, mire elolvasod üzenetemet, már úgyis a határ túloldalán leszek.
Elvándoroltam.
Milyen furcsának tűnik múlt időben leírni azt, ami még csak 

eztán történik meg.
Meg akartam veled beszélni az egészet. Valószínűleg könnyebb 

lett volna, mint ez a körmölés. Folyton az jár az eszemben, nehogy 
valami lényegeset kifelejtsek, vagy valami olyat találjak írni, ami fél
reérthető.

Kerestelek, otthon is és a szerkesztőségben is, azt mondták, te
repen vagy.

Az utóbbi napokban rengeteget töprengtem azon, hogy mité
vő legyek, végül a távozás mellett döntöttem. Az emberek mindent 
összebeszélnek. Fontos, hogy tudd: egyedül megyek. Mármint Kar
csival. Érted...

Sokat gondolkodtam kettőnkről is. Sajnálom, hogy így alakult. 
A munka megszállottja vagy. Ezt te is tudod. Talán, ha többet fog
lalkoztunk volna egymással. Vagy ha...
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Reggel, amikor felébredtem, még nem tudtam, hogy ma elván
dorolok. Ezt a döntést hamarjában hoztam meg. De mint már írtam, 
nem meggondolatlanul. Ebben a pillanatban nem tudom megítélni, 
helyes-e. Nem könnyű negyvenévesen földönfutóvá lenni. De az a 
másik lehetőség még inkább taszít.

Tudom, hogy megértesz.
A terv szerint egyelőre Karcsi ismerőséhez megyünk. Utána 

meg majd meglátjuk.
Jelentkezem, amint tudok.
Ölellek!
T.

A levelet az éjjeli szekrényen hagyta. Lekapcsolta a lámpát, és a 
fürdőszobába ment. Félig engedte a kádat, levetkőzött, és végignyúlt 
a forró vízben. Hosszasan fürdött, míg csak kiázott kéz- és lábujjain 
össze nem ráncosodott a bőr. Pizsamában hagyta el a fürdőt, a fri
zsiderből néhány szelet felvágottat, pár csemegeuborkát és egy há
romszög alakú ömlesztett sajtot tett a tányérára. A nappaliba ment, 
a rekamiéra telepedett, és egy hatalmas plédet takarva magára, be
kapcsolta a televíziót. Az esti híradóban felsorakoztak az uralkodó 
párt vezető szónokai és ügyeletes hangadói. Egy ideig szenvtelenül 
hallgatta beszámolóikat, majd kikapcsolta a készüléket. Csendben 
fogyasztotta el vacsoráját. A tányért a pamlag előtt lévő asztalkára 
tette. Egy kispárnát helyezett a feje alá, és kézbe vette az asztalon 
fekvő könyvet. Felütötte, de néhány oldal után becsukta, és félretette. 
Egy ideig szótlanul üldögélt, majd felkelt, és a táskájából cigarettát 
kotort elő. Hatalmas füstfelhőket eregetve kutakodni kezdett a szek
rényben. Csakhamar egy nagy formátumú fotóalbumot húzott elő. 
Visszatért a rekamiéra, betakarózott, és fellapozta az albumot.

Az első fényképen kislányként látható szülei társaságában. Fo
tóstúdióban készülhetett a családi felvétel, be vannak állítva egy 
szép díszítésű pádon. Édesanyja balról, édesapja jobbról ül, ő pedig
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mindkettejük kezét fogva áll köztük. Két-három éves lehetett ekkor. 
Sajnos, senki sem jegyezte föl a kép elkészülésének dátumát. Édes
anyján virágmintás fehér ruha van, egy vékony övvel elkötve a dere
kánál. Hullámzó sötét haja törékeny vállára simul. Nemes metszésű 
arcáról nem olvashatók le a lélek belső rezdülései. Jolánka az any
jáéval azonos anyagból készült ruhácskába van öltöztetve. Hajában 
virágdíszítésű hajpánt. Árgus szemekkel néz a szemlélőre, mintha 
mondani szeretne neki valamit. Édesapja sötét öltönyt visel. Impo
náló fölényes, kissé katonás testtartása. Szépen ívelt szemöldöke fö
lött legparányibb ránc sem barázdálja magas, boltozatos homlokát. 
Oldalra fésülve viseli haját. Az állán levő gödröcske a szája szögle
tében megbúvó mosolyról árulkodik.

Áthajtotta az oldalt. A következő képeken többnyire egyedül 
szerepel. Szánkón ül, bádogvödrökbe helyezett krizantémok közt 
álldogál, születésnapi tortán fújja el a gyertyákat. Az egyik képen 
édesanyjával és mostohaapjával vannak hármasban. Édesanyja 
mellett áll, az asszony kezét fogja, és őt nézi, kisiskolás lehet ekkor. 
A többi képen is általában ő látható, hol egyedül, hol mások társasá
gában. Jolánka elsőáldozós fehér ruhában, imára kulcsolt kézzel áll 
a templomban. Jolánka pionírkendőben és pionírsapkában hozzá 
hasonló gyerekek közt az út szélén áll, és egy csokor virágot szo
rongat, valószínűleg a stafétára vár. Jolánka barátnői társaságában 
érettségikor. Jolánka munkaakción a boszniai hegyekben. Jolánka 
menyasszonyi ruhában az oltár előtt ábrándozó tekintettel figyeli, 
ahogyan a gyűrű az ujjára kerül. Jolánka hátizsákkal a vonat ajta
jában. Jolánka egy folyó menti pádon szendvicset majszol valahol 
Olaszországban. Jolánka férjével és barátaival kempingben az Ad
rián. Tenger, pálmák, olajbogyó. Gitár, bor, tábortűz. Felejthetetlen 
nap a nudistastrandon...

Elmosolyodott, és a fotóalbumra hajtotta a fejét. Időutazásából a 
telefon csörgése térítette vissza a jelenbe. Ösztönösen felpillantott a 
faliórára. Alig múlt kilenc. Hagyta, hadd csörögjön még néhányat, 
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mintha azt remélné, hátha magától abbamarad, csak azután emelte 
föl a kagylót.

- Igen?
- Szia, Jolán!
- Szia! Még nem írtam meg.
- Nem is azért hívlak, hanem...
- Mit gondolsz, mit csináltam éppen?
- Fogalmam sincs.
- Régi fényképeket nézegettem. Te is rajta vagy néhányon.
- Hűha! Van rajtuk pocakom?
- Hmm... Az nincs...
- Akkor jó régen lehetett.
- Nem tegnap volt...
- Mit kuncogsz?
- Semmit... Vén fejjel megállapíthatom, hogy egészen jól néz

tünk ki egykor...
A vonal túlsó végén a telefonáló férfi hirtelen felröhögött.
- Most esett le, melyik képeket nézegeted...
- Szép kis esti program.
- Meghiszem... Látod, igazi hippinemzedék vagyunk. Már saját 

Vietnámunk is van...
- Pontosan... De nem azért hívtál, hogy ezt közöld velem.
- így van. Az imént kaptam a fülest, hogy éjféltől lezárják az 

országhatárt, a férfiak kizárólag a katonai hatóságok engedélyével 
léphetnek majd ki.

Jolán csak megköszörülte a torkát.
- Mi most már mind itt pusztulunk el.
- Mindegy... Ugyanolyan jó hely ez a meghalásra, mint bárme

lyik másik.
- Ahogy mondod... Gondoltam, esetleg érdekel.
- Kösz, hogy hívtál...
A társalgást egy hatalmas robaj szakította meg.
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- Mi történt?! Jolán! Itt vagy?!
-Igen...
- Mi durrant ekkorát?!
- A hálószobában nyitva hagytam az ablakot, és biztosan be

csapta a szél.
- Már megijedtem... Kissé paranoiás lettem az utóbbi időben.
- Nincs semmi gond.
- Akkor jó éjszakát!
- Neked is.
Letette a kagylót, és átment a hálószobába. Félrehúzta a füg

gönyt, és becsukta az ablakot.
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Balogh Gábor

SZENT HUBERTUSZ 
ERRE JÁRT





Őszi eső verte a vadászház ablakát, monoton kopogott a tetőn, 
és odabent lucskos gönceit szárogatta három ember. Szó nehe
zen fordult köztük, hallgattak inkább, mint ahogy kudarcok után az 

vadászok között lenni szokott.
A legfiatalabb volt a legszomorúbb, bárki toppant volna be az 

ajtón, azonnal láthatta volna, hogy ő volt a hajnal kárvallottja. Állát 
öklére támasztva ült az asztalnál a legsötétebb sarokban. A másik 
kettő nem vigasztalta. Felesleges ilyenkor a szó, az idő majd elmossa 
a rossz emlékeket.

- Hej, Szent Hubertusz, most néztél volna le rám! - sóhajtott fel 
a fiatal vadász.

- Örülj, hogy nem sebeztél! Egy hibázás ezerszer jobb, mint egy 
sebzés! - nézett fel a kályha mellől a legidősebb, miközben néhány 
hasábot dobott a tűzre. A lángok fénye néhány pillanatra megvi
lágította ráncos, nap és szél munkálta arcát. - Meg aztán... Szent 
Hubertusz nem foglakozik ilyen csip-csup ügyekkel, mint holmi 
vaddisznóhibázás. Ö csak akkor jelenik meg, ha valami nagy ve
szedelem van a vad vagy a vadászok feje felett... Tudjátok-e, hogy 
párszor már ezen a vidéken is látták?

Kíváncsi csend lett. Az idős vadász, aki a legotthonosabban moz
gott a házban köztük, poharakat vett elő. Italt töltött, s leült az asz
talhoz. A pici ablakon nem sok fény jutott be, s az emberek olyannak 
tűntek, mint három kapkodva kifaragott, elnagyolt szobor.
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- Ugyan már! Szent Hubertusz a Duna mentén! Ezt nem hiszem 
el! - csóválta nagy kerek fejét a kis köpcös, aki eddig még egy szót 
sem szólt.

- Pedig így volt. Nagyapám saját szemével látta. Rapsic volt az 
öreg, lefűrészelt csövű sörétes puskája ott rejtőzött egy odvas fában 
valamerre, amerre hajnalban jártunk. Nyulak, őzek bánták tényke
dését. Néha egy-egy vigyázatlan süldő, borjú. Mindez az első világ
égés után történt. Nehéz idők jártak, elvesztett háború, nélkülözés. 
Sok volt a rejtegetett fegyver mindenütt. Az éhes emberek pedig 
elvették az erdőtől azt, amit a jussuknak éreztek. Zegernyés éjszaká
kon hol itt, hol ott szólt a puska. És pusztult a vad.

A hóié csacsogva csörgött le a mélyúton, ahol a szőlőhegy pincéi 
elmaradtak, és ahol akkoriban az erdő kezdődött. Nagyapa nyúlra 
lesett a gubancos szőlősorok szegélyén. Sáros, nyirkos tél végi este 
volt. A szekérút kátyúiban lassan fagyni kezdett a zavaros víz, mi
kor, akár egy látomás, néma csendben kilépett az útra egy férfi. Lá
bán szarvasbőr csizma, kopott posztóruháját öv gyanánt olyasféle 
kötél fogta össze, mint a szerzetesek csuháját. Haja csigásán omlott 
a vállára, és kezében íjat tartott. Megállt az út közepén, ott, ahol 
a legnagyobb volt a sár, de érdekes módon csizmája patyolattiszta 
maradt. Nagyapám felé nézett. Tekintete tiszta volt és átható. Nagy
apó tudta, hogy az ismeretlen látja őt, megtalálta égető pillantásá
val, bármilyen jó rejtekhelyre bújt is.

Néhány pillanatig tartott az egész. Aztán a sosem látott ember 
átlépett az úton, és elnyelte a túloldali sűrű. Ágak nem roppantak, 
gally nem súrlódott. Nyomán három kopó jött, szimatolták a csa
pást, farkuk motollaként legyezett. Ök is nagyapa felé néztek, aztán 
gazdájuk után indultak.

A nagyapám, aki a leghíresebb orvvadász volt a vidéken, meg
borzongott. Kibújt rejtekéből, keresztet vetett, és a fegyvert beha
jította a bokrok közé. Feltűrte gallérját, és a leereszkedő ködben 
szégyenlősen kullogott hazafelé. Soha többé nem orvvadászott. De
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mások sem. Bizonyára Szent Hubertusz nekik is megjelent, és ettől 
még a legdurvább lelkű vadirtó is megtért. Újra jó idők jöttek a vad
ra attól kezdve sokáig...

- De mért pont Szent Hubertusz lett volna ő? - tamáskodott a 
köpcös. - Inkább valami unatkozó földbirtokos, aki így szórakoz
tatta saját magát.

- Azért jelent meg huszonöt évvel később újra? Mikor már föld
birtokosok sem voltak? - nézett szúrósan az öreg. - Mert Szent Hu
bertusz visszajött. Akkor már a felszabadító szovjet hadsereg volt 
az úr élet és halál felett. A faluban pedig egy őrnagy parancsnokolt, 
aki állandóan vodkától bűzlött, még bokáján is karórákat hordott, 
és igen szeretett vadászni. Az éjszakai erdő csendjét géppisztolyso- 
rozatok szaggatták szét, s volt, hogy a dicsőséges elvtársak kézigrá
nátot dobtak a vaddisznókonda közé. Pusztult a vad sosem látott 
mértékben.

Ősz volt, a levegőben ökörnyál úszott, puskaszóként koppant a 
makk, és a szovjet parancsnokságra beállított egy ember. Kopóit az 
ajtó előtt visszaparancsolta, csak maga lépett az őrnagy elé. Akik 
ott voltak, esküdtek rá, hogy a legválasztékosabb oroszsággal szólalt 
meg. Ismer a környéken egy hatalmas szarvasbikát, mondta. Ha az 
elvtárs akarja, még ma rávezeti.

A szovjet tisztnek felcsillant a szeme. Szarvasbikát még nem si
került lőnie, ami nem is volt csoda, hiszen csaknem az összest kiir
totta a környező hegyekben sokáig megmerevedő front.

Magához vette a Kalasnyikovot két tele dobtárral, kiadta a tá
vollétében érvényes parancsokat, és az ismeretlen férfi nyomában 
belépett az erdőbe.

Három nap múlva került elő, egyedül. Haja az alatt az idő alatt 
megőszült, szája remegett, lábai tétován tapogatták az utat. Bezár
kózott irodájába, és pisztolyával főbe lőtte magát.

Attól fogva a szovjet katonák babonás félelemmel kerülték az 
erdőnek még a közelségét is, a vad pedig újra nyugalmat lelt.
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- Ha nem tévedek, azt az ismeretlent pedig többé nem látta sen
ki - szólt a fiatal közbe, aki mintha elfeledte volna kudarcát, csillogó 
szemmel figyelt a történetre.

- Nem egészen. Mert mikor vadunkat ismét veszély fenyegette, 
megint eljött. Az új urak ugyanis egyre jobban megszerették a va
dászatot. Vagy tán inkább az azzal járó dínomdánomot. Nem is volt 
igazi elvtárs az, aki nem vadászott. Törvényen felül álltak, azt tették, 
amit akartak. Főleg az erdőn, ahol legfeljebb egy-egy fülesbagoly 
szeme meredt rájuk vádlón. Vetni nem szerettek, aratni annál in
kább. Feledve holnapot éltek a mának, a tilalmi időkre fittyet hány
va irtották a vadat. Tompos elvtárs volt a vezérük. A megyei első 
titkár. Autóból vadászott, éjjel, reflektorral. Vemhes szarvastehén, 
malacos vaddisznókoca, neki mindegy volt. Talpnyalók hada sür
gölődött körülötte, megelégedve a nekik lökött morzsákkal.

A fekete Volga sofőrje azon a végzetes éjszakán jól látta, hogy a 
szarvasbika agancsai közt kereszt fénylett, mikor a reflektort ráirá
nyították. Tompos elvtárs, könyörgöm, ne lőjön, kérlelte főnökét. De 
a lövés eldördült. Az első titkár, kicsit bódultán az este elfogyasztott 
hosszúlépésektől, tántorogva szaladt az elzuhanó vad felé. Ott feküdt 
a jágerkenderben helyettese, Vitéz elvtárs, agyonlőve. A halott mellett 
három kopó heverészett lógó nyelvvel, a fák között pedig hallani lehe
tett egy ember lépéseit. Ahogy ment, néha oldalához ütődött a tegez.

Nem volt senki, aki Tompos elvtársat megmenthette volna a 
börtöntől. Utódját nem érdekelte a vadászat, ő teniszkedvelő volt. 
Ennek következtében a helyi pártmuftik is látványosan szakítottak 
a vadászat nemes kedvtelésével, és a teniszlabdát kezdték püfölni. 
Fellélegezhettek az igaz vadászok, és persze fellélegezhetett a vad is.

így adott magáról utoljára jelet Szent Hubertusz.
Csend lett a szobában, csak a tűz pattogott, és az öreg tacskója 

szuszogott álmában az asztal alatt.
- Ez azt jelenti, hogy most rend van a vadászmezőkön? - kér

dezte gúnyosan a köpcös. - Hiszen gazemberek kezén a vadászat!
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Pénzlovagok harácsolják össze a legjobb területeket, kitúrnak min
denkit, aki nem közéjük való. Azt sem tudják, mi az a vadászetika, 
vadászirodalmat soha nem olvastak, az elejtett vadra ráállnák sáros 
bakancsaikkal, úgy fényképeztetik magukat. És ki tudja, mit koty
vasztanak kormos üstjeikben ellenünk odafent a hatalmasok? Mikor 
áldozzák fel a pillanatnyi érdekekért a vadat és a vadászatot? Úgy
hogy azt ne mondja senki, hogy rend uralkodik a pagonyokban.

- A pagonyokban? - ráncolta homlokát az öreg - Nincs itt rend 
sehol sem, ahol a tömött buksza jelenti a tisztességet. A nagyváros
nak is éppen úgy megvannak az orvvadászai, mint az erdőnek.

- Akkor igazán rendet tehetne már Szent Hubertusz. De nem 
csak a vadászmezőkön!

Hallgattak. A három fekete szobor.
Az öreg törte meg a csendet:
- Elállt az eső. Ha disznót nem is ígérhetek estére, de tudok egy 

satnya borjút a közelben. Meg kéne lőni, a telet úgysem élné túl.
Felálltak. Ruhájuk már megszáradt, a tacskó is kialudta magát. 

Negyedóra múlva kiléptek a ház ajtaján. A fiatal vadász maradt 
utoljára. Megállt. A vadászház hátsó udvarán túli keskeny tarlón 
szarvasbika vonult át éppen. A vadász szemét hunyorgatva agancsa 
közt a kereszt jelét kutatta. Az égbolton lihegő kopófellegeket haj
szolt a szél korbácsa.

- Hát bizony, ideje, hogy ismét eljöjj közénk, Szent Hubertusz! - 
szólt a vadász, aztán megigazítva vállán a puskát, sietős léptekkel 
elindult a többiek után az erdő felé.
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Balogh Gábor

SAMUKA BÁCSI





Samuka bácsit valószínűleg rajtam kívül senki sem hívja ezen a 
néven. Önkényesen kereszteltem el így. Míg a névadáson törtem 
a fejem, az öregúr szürke télikabátjáról, mint valami vértezetről, 

pattant le az arisztokratikus István, a határozott János, a populáris 
József, a tartózkodó Róbert, a világpolgár Péter, a simulékony Lász
ló, a szertelen Sándor és a hódító Tibor, míg végül a Samuka név 
szelíden megült a naftalinszagú galléron.

Igen, Samuka! Ez az! Nem Samu, és főként nem Sámuel. Egysze
rűen csak Samuka, mint a kisemberek legkisebbje.

Itt lakik valamelyik szomszédos háztömbben. Ütött-vert Tra
bantja többnyire a mi házunk előtt parkol, mivel itt van a legtöbb 
hely. Az ablakból gyakran látom, amint a gyalogjárdán feltűnik 
Samuka bácsi. Apró tyúkléptekkel halad, felsőteste hol jobbra és 
balra, hol meg előre és hátra imbolyog, amint az engedetlen izmok
kal, ízületekkel és csontokkal küzd. Vállait magasra felhúzza, nya
ka mégis hosszúnak tűnik, mert azt meg furcsán előrelógatja. Feje 
ezért minduntalan leesni készül a tipegő cipők elé. Télen a nagy 
fekete kalap árnyékot vet ráncoktól gyötört arcára, nagykabátja 
szinte a földig ér, csak a tétován mozduló cipők látszanak ki alóla. 
Nyáron a rövid ujjú ing alól vékony karok fehérlenek elő, könyökén 
barázdákba gyűrűzik a bőr, és Samuka bácsinak szegletes csontváz
formája lesz.

Évek óta látom már csoszogni Trabantja felé, mely talán az 
egyetlen vagyontárgya. Többnyire pecsétes szatyrot visz, s bár kezét
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nem lóbálja, az a szatyor mégis leng ide-oda, amint törzsének rán- 
gatásával gyorsabb munkára igyekszik ösztökélni lábait.

Szeretem az öreget, bár nem igazán ismerem, hiszen lám, még 
az igazi nevét sem tudom. És be kell vallanom, hogy szeretetemnek 
a szánalom az alapja.

Mikor először megláttam, még némi gúnnyal figyeltem erőlkö
dését. Nézd a vén trottyost! Csak nem akar autót vezetni? De köny- 
nyebben préselte be magát az ülésbe, mint vártam. Száraz verébfeje 
éppen csak kikandikált a hatalmasnak tűnő kormánykerék mögül. 
És Samuka bácsi - aki akkor még nem kapta meg a keresztségben 
tőlem ezt a nevet - elindult. Csigatempóban, de eltűnt a szemközti 
ház sarka mögött.

Gyakran elnézem, amint féltőn mossa a vén, bár hozzá képest 
mégiscsak serdülőkorú Trabantot. Gyengéd mozdulatokkal seper
geti le a motorháztetőre hulló őszi leveleket, telente a havat. Olyan 
szeretettel ápolgatja a járgányt, ahogy csak a szegények tudják.

Már régen nem gúnyolódom Samuka bácsin. Összeszorul a szí
vem, ha meglátom. Fejét egyre mélyebben lógatja, mind kisebbe
ket lép, zsugorodik össze az egész kis ember visszafordíthatatlanul. 
Bennem pedig megszólal egy kérdés. Egyszer majd én is így...?

Találhatok persze vidámabb látványosságot is, ha nincs más dol
gom, mint az ablakon bámulni kifelé. Samuka bácsi Trabantján túl, 
a kerítés övezte pályán ádáz futballcsaták dúlnak. Állandó a nagy
üzem, egymást váltják a küzdőfelek. Egyszer pöttöm srácok, más
kor felnőttek mérkőznek. Utóbbi esetben komoly a tét, több láda 
sör forog kockán. Jól szituált urak, középiskolai tanárok, vállalatve
zetők ordítoznak, szentségeinek a harc hevében, és úgy örülnek egy 
gólnak, mintha a világ sorsát sikerülne megfordítaniuk általa.

A kapuk mögötti kerítés az évek folyamán itt-ott hézagossá vált. 
Megbontotta a sok távoli bomba. Mióta a pályát birtokló iskola 
vezetői rájöttek, hogy a vendégjátékosokat nem képesek kitiltani, 
azóta a kétoldali bejáratokat már nem zárják lakatra. Immár telje-
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sen szabad a belépés minden idegenlégiós számára. Mára a környék 
polgárai is felfedezték a kiskapukat, s ezeken keresztül rövidítik le 
az utat a belváros felé. Téli holtszezonban az ő lábaik nyomán szü
letnek a hóban azok az innen fentről jól látható fekete pászták.

Sosem gondoltam volna, hogy Samuka bácsi és a pálya villám
léptű ördögei egyszer kapcsolatba kerülhetnek egymással. Aztán 
egy borongós délután mégis megtörtént.

A betonon nagyban zajlott a sörmérkőzés, alig-ismerősöm pe
dig öregecskén csoszogott az úton. Talán már harmadszor álltak fel 
középkezdéshez odabent, mire a bácsi megérkezett a Trabanthoz 
idekint. És akkor valamelyik hebehurgya beállós hatalmas felszaba
dító rúgással találta telibe a labdát. Úgy süvített a pöttyös börgolyó, 
mint amely soha nem akar megállni, ellenben éppen most készül 
belépni a sztratoszférába. Aztán íve megváltozott, a mennybolt he
lyett mégis a földet célozta, a kerítés teteje felett átszállva már a pá
lyán kívül pattogott, ficánkolt, egyenesen Samuka bácsi felé véve az 
irányt.

Lélegzetem elakadt. A tragédia előtti utolsó pillanatok voltak 
azok. Merthogy az öreget leüti lábáról a lövedék, abban nem is ké
telkedtem.

Ám mikor a labda megközelítette a bácsit, akkor megtörtént az, 
aminek az ember életében többnyire soha nem lesz tanúja. A Csoda!

Samuka bácsi olyat tett, amit még nem láttam tőle. Felemelte a fe
jét. Hirtelen kiegyenesedett, nőhetett úgy tíz-húsz centit. Szemében 
valami fehér fény villant, ezt még a harmadik emeletről is látni lehe
tett. Addig csak botorkálásra képes lábai váratlanul szökellni kezd
tek. Három tért ölelő lépéssel - mit lépéssel... ugrással! - a labda 
előtt termett, s jobb külsővel hatalmasat rúgott bele. A laszti pedig 
máris újra útban volt a sztratoszféra felé, hogy nagy ívben repüljön 
át a magas kerítésen, és nagy puffanással érkezzen vissza a pályára.

Az öregembert mintha kicserélték volna. Teste kitöltötte az 
egész kabátot, feje magasan fent, szemében még mindig ott az a 
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különös csillogás, szája szegletében szégyenkezve bujkáló mosoly. 
Amint visszafordult a Trabant felé, lábai szinte nem is érintették a 
földet, máris ott termett, kirántotta az ajtót, bepattant a volán mögé, 
s olyan sebességgel viharzott el, amit tőle soha remélni sem mertem 
volna.

Amikor a benzingőz elült, a levegőben még mindig ott lebegett 
valami mennyei sugárzás. Bár nem láttam rendesen, de azt hiszem, 
csillagpor volt.

Számomra ott, akkor Samuka bácsiból egyszer s mindenkorra 
Sámuel lett.
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Benedek Miklós

BŰN ÉS BÜNTETÉS





Rosszabb is lehetne. Sokkal rosszabbra számítottam. Nyugalom 
van és csend. Egy kicsit töri a hátam a deszka, ami ágyként szol
gál. A kényelem teljesen hiányzik, de legalább pillanatnyilag senki 

sem zaklat. Az ágyammal szemközt áll egy ugyanilyen bútor. Most 
éppen üres. Szerencsére. Sorstársamat három napja vitték el. Job
ban mondva tegnap küldték el, vezényelték át valahova. Hogy hova, 
azt még neki sem mondták meg. Velem sem közölték. Nem mintha 
érdekelne. Az egyetlen bajom, ami tényleg még mindig nem hagy 
rendesen aludni, hogy a gondolataimtól nem tudok megszabadulni. 
Öröm még azt sem engedi, hogy újságot, könyvet olvassak, pedig ezt 
a szabályzat szerint engedélyeznie kellene. De itt ő a törvény, és ő így 
döntött. A rácson keresztül őt nézem. Néha órákon keresztül. Alkal
mam volt megfigyelni néhány rossz szokását, például ahogy bele
nyúl a nadrágjába, elöl is, hátul is, vagy amikor az orrában turkál, és 
utána az ujjával az asztal alját simogatja. Ö volt az, aki bekísért, kö
rülbelül egy hete. Még tisztán emlékszem az első benyomásokra is, 
amelyek akkor jelentkeztek, amikor bevezetett. Hét évet róttak rám. 
Akármilyen jól viselkedek, hat évnél korábban nem szabadulhatok. 
A börtönöm nem börtön, csak az úgynevezett igazságügyi szervek 
épületének egyik részlege. Igazságügyi, tehát kisvárosról lévén szó, 
itt székel a rendőrség, a bíróság, a börtön cellái, és három hónapja 
az igazságüggyel köszönő viszonyban sem álló kereskedelmi kamara 
is. Mindössze három cella található itt. Errefelé még nem terjedt el a 
bűnözés. Most is csak én vagyok itt. Meg az őr, aki egyben a kisváros 
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rendőre is. Nincsenek külön börtönőrök, felváltva végzi ezt a felada
tot a város negyvenöt rendőre. Jelenlegi őröm állandóan olvas, talán 
emiatt olyan felvilágosult, hogy tőlem megtagadja ezt a lehetőséget. 
Ülök, és magam elé bámulok. Gondolkodom. Visszaemlékeznék a 
múltamra, ha tudnék, de az idő megállt, és minden olyan, mintha 
éppen az előző pillanatban történt volna. A fehérre meszelt falra ed
dig csak hét vonalat húztam, négy függőleges vonal, ferdén áthúzva 
egy ötödikkel, és emellett még két függőleges.

- A vádlott álljon fel! - hallom a parancsoló hangot. Ülve ma
radok. A mellettem szolgálatot teljesítő rendőr megfogja a vállam, 
és felránt. Már az arcán is látszik, hogy elege van belőlem. Ezt a 
pillantást próbálom viszonozni több-kevesebb sikerrel. Nem szo
kott hozzá a munkához, ahhoz meg pláne nem, hogy erőszakot is 
alkalmazzon. Békés kisvárosunkban még a bűnösök is békések. Ci
nikus mosolyomat látva reszketni kezd a dühtől. Várom az ütését. 
Nem üt. Sarkon fordul, és elhagyja a termet. Most az ügyvédem szól 
hozzám. Megnyugtat. Szótlanul nézem a bírót. Alig látszik ki a ha
talmas asztal mögül, alacsony, dagadt, a szemüvege az orra hegyé
re csúszva. Ügyvédem szerint egy vajszívű bírót ismerhettem meg 
személyében, és elegendő lett volna néhány mosoly, hogy elnéző 
legyen velem szemben. De mivel erre képtelen voltam, a legrosz- 
szabbra kellett számítanom. Végül mély levegőt vesz, és megszólal: 
„A bíróság Paul Sabourint az ellene felhozott vádakban bűnösnek 
találta. Büntetése hét év fegyház. Fellebbezésnek helye nincs.” Majd 
feláll, megigazítja, a hóna alá veszi aktáit, és mint aki jól végezte 
dolgát, elhagyja a termet. Cinikusan gratulálok az ügyésznek, szép 
munkát végzett. Gratulációmnak két, az előzőhöz hasonlóan ideges 
rendőr vet véget, kitessékelnek a teremből. A celláig csak egyikük, 
a korábban már említett olvasó rendőr kísért el. Az egyetlen hely, 
ahol nem lát az őr, a vécé. Habár az is csak egy sötét függönnyel van 
eltakarva. Ha jó a megvilágítás, még oda is be lehet látni, és közben 
fantáziáin! a sziluettekről.
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A rendőrök két hete látogattak meg először. Éppen a tévét néz
tem. Természetesen focimeccset. Azt hiszem, a PSG és a Nantes 
játszott. Feleségem a konyhában tett-vett, talán éppen mosogatott. 
A rendőrök betörték az ajtót, a földre tepertek. „Letartóztatjuk fe
lesége meggyilkolásának alapos gyanújának vádjával!” Egy pillanat 
alatt minden elsötétedett előttem, nem a gyanúsítgatás miatt, mi
vel ekkor még meg voltam győződve saját ártatlanságomról, és a 
vád képtelen mivoltáról, sokkal inkább a nyelvérzékem vakított el 
ilyen nyelvellenes mondat hallatán. Csak az egyszerűség kedvéért 
nevezem mondatnak ezt a förmedvényt, ám mielőtt a rendőröknek 
is kifejthettem volna grammatikai nézeteimet, beragasztották a szá
mat. Ok azonban szabadon ordítoztak, helyettem is. Gondolom, az 
idegességtől. Barmok. A következő pillanatban már egy fontosnak 
tűnő kérdés foglalta el gondolataimat. Meghalt a feleségem? Alapos 
a gyanúja, hogy meghalt? És ezek engem vádolnak a gyilkossággal? 
Egy ilyen beteges játék mondjuk jellemző lenne a feleségemre, de 
hogy a tudtom nélkül csinálta, az azért felháborító. Miután szem
besítettek a nyomokkal, értsd a hullával, be kellett látnom, hogy ez 
nem egy újabb rosszul sikerült halloweeni tréfa, feleségem valóban 
meghalt, és valóban gyilkosság áldozata lett. És én öltem meg. Meccs 
közben. Cinikusságom most sem hagyott cserben, megkérdeztem: 
„Maguk tényleg annyira hülyének néznek engem, hogy meccs köz
ben eszembe jut, hogy nőt öljek? Még ha ez a nő történetesen a fe
leségem is.” És nem álltam meg: „Tévednek basszák meg! Előbb a 
meccs, aztán a kötelesség!” Ekkor már néhányat belém is rúgtak, 
és addig-addig ütlegelték a tarkómat, hogy valahogy csak eszmé
letemet vesztettem. A cellámban tértem magamhoz, ugyanabban, 
amelyikbe később hosszabb időre is beköltözhettem. Közölték ve
lem, hogy óvadék ellenében szabadon engednek, és azt is meg kellett 
ígérnem, hogy nem teszek feljelentést rendőri túlkapás miatt. Né
hány telefonhívás, és többórás banki/postai huzavona után fizettem, 
és szabadlábon védekezhettem. Ügyvédet kellett fogadnom. Ehhez 
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egy hatvan kilométerre lévő városba kellett utaznom, ahol egy régi 
ismerősöm folytatta magánpraxisát. Buszra szálltam. A busz útköz
ben csütörtököt mondott. Valahol az erdőben vesztegeltünk, amikor 
az eső is eleredt. Természetesen esélyem sem volt, hogy a megbe
szélt időben eljussak a barátomhoz. Ettől ő ideges lett, és felhívta a 
rendőrségünket. Ezek, ha lehet, még idegesebbek lettek, és rögtön a 
nyomomba eredtek. Valószínűleg szökés alapos gyanújának vádjá
val vádoltak, és a keresésemre indultak. Egy járőrkocsis egység talált 
rám és a további negyven, zömmel középiskolás utasra. Az ügy vége 
az lett, hogy visszavittek a cellába, az óvadékot megtartották, és nem 
védekezhettem szabadlábon. Sőt, régi ismerősöm is lemondta a vé
delmemet, mivel a gyilkos fegyveren, ami egyébként a kenyérvágó 
késünk volt, állítólag megtalálták az ujjlenyomatomat. Ehhez a ci- 
nikusságom csak annyit tett hozzá, hogy a feleségem ujjlenyomatát 
is megtalálták rajta, mégsem vádolták meg öngyilkossággal. Arról, 
hogy még véletlenül se mentsenek fel, a szomszédom is tett, aki a 
tanúskodása közben arról beszélt, hogy vertem a feleségemet, és a 
gyilkosság idején is kiabálásokat hallott a házunkból. Hiába közöl
tem, hogy én kiabáltam, mivel épp gólt rúgott valamelyik csapat, az 
egész tárgyalóterem megutált, talán még a szüleim is, akik a leghátsó 
sorban bújtak el. Azt még talán nem is említettem, hogy találtam 
egy ügyvédet, aki hajlandó volt vállalni a védelmemet. Szegény egy 
kicsit unalmas volt, meg egy kicsit süket, és mire elmagyaráztam 
neki, hogy mivel is vádolnak, el is érkezett a tárgyalás napja, a dél
előtt folyamán értem a mesém végére, és ekkor megszólalt: „Üdvöz
löm, a nevem Jaques Artineaux. Örömmel elvállalom a védelmét.” 
Az elkövetkező mintegy negyven percben azt is megtudta, hogy a 
tárgyalás aznap délután lesz. Ekkor majdnem szívrohamot kapott 
izgalmában. Amikor lenyugodott, rögtön hívta a lányát, hogy sze
rezzen be neki néhány dokumentumot, mivel neki nincs már rá ide
je. Majd halasztást kért a bírótól. De a törvény nem volt hajlandó 
eltolni a tárgyalás időpontját. Helyette az én életemet tolta el. Persze, 
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szerinte én toltam el, amikor megöltem a feleségemet. A tárgyalás 
során kiderült, hogy a rendőrök egy névtelen telefonáló hívása által 
szereztek tudomást a bűntényről. Az egészből semmit sem értettem. 
Az az örömöm viszont megvolt, hogy ügyvédem őrületbe kergette a 
tanúkat, a bírót és mindenkit a folytonos „Tessék? Tudja, nem hallok 
rendesen.” kijelentéseivel. Mint az már tudott dolog, hét évet kap
tam, és mivel „Fellebbezésnek helye nincs!”, ügyvédem sikertelenül 
próbálkozott vele rögtön másnap.

Feleségem temetésén nem vehettem részt. Egy rendőrautóval 
ugyan elvittek a temetőhöz, de már a bejáratnál közölték velem, hogy 
nemkívánatos vagyok az eseményen, így hát jobbnak láttam, ha visz- 
szafordulok. Egy kicsit bántott, hogy el sem tudtam köszönni a nőtől, 
akit annyira szerettem, hogy megöltem, de ezen még ráérek rágódni.

A negyedik év volt a legrosszabb. Már jó ideje bent sínylődtem, 
és a vége még beláthatatlan messzeségben volt. Aztán állandó cella
társam lett. Thomasnak hívták. Semmi komolyabb bajom nem volt 
vele, leszámítva azt, hogy meleg volt. A dolgomat is csak óvatosan 
mertem elvégezni, csakis este, amikor nem kellett attól félni, hogy 
a fények játéka folytán láthatóvá válik lesoványodott sziluettem. De 
egy idő után ezt is megszoktam. Ö „is” egy nőt ölt meg. Nem is 
tagadta, és mivel beismerő vallomást tett, csak öt évre zárták be. 
Az egész életét sikerült megismernem, de ő talán még a nevemet 
sem tudta. A női hormonok abban mutatkoztak meg legszembe
tűnőbben, hogy állandóan beszélt, én szóhoz sem tudtam jutni 
mellette. Ebben egy kicsit a volt feleségemre emlékeztetett. Az ég 
nyugosztalja! Egyébként meg buktak rá a nők, csak ő nem bukott 
rájuk. Thomas és az egyik rendőr férfiakat megszégyenítő módon 
összemelegedett, úgyhogy minden második hét utolsó három 
napjának délelőttjein csak a divatról folyt a társalgás, teszteket ol
dottunk meg, meg nevettünk a vicceken, amelyek valamelyik női 
magazinból származtak. Néha nagyon untam őket, de legalább volt 
társaságom, nem kellett beleőrülnöm az egyedüllétbe. A falat már 
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négyszer meszelték újra, a mostani rétegen százhuszonnégy letöl
tött napot jelölő vonal van. A módszer a szokásos, négy függőleges, 
egy ferdén keresztben, majd újra négy függőleges egy keresztben 
állóval, és így tovább. Bejövetelem évfordulóját rendesen megünne
peljük. Thomas barátja még alkoholos italokat is beszerzett az ilyen 
napokra, sőt minden hasonlóra, születésnapra, névnapra, ilyen év
fordulóra, olyan állami ünnepre. Jó hangulatú napok voltak ezek. 
Látogatónk nem nagyon volt. Ezen a környéken általános megvetés 
övezi a bűnözőket.

Még tíz napom van hátra. Ha eddig kibírtam azt a kétezer-pár- 
száz napot, most már nem lehet gond. Valami megmagyarázhatat
lan izgalom lesz úrrá rajtam. Milyen lehet a kinti világ? Mi változott 
meg? Milyen az új divat, fiúknál, lányoknál? (Ez a kérdés száz száza
lékban Thomas hatására fogalmazódott meg bennem.) És egyálta
lán, hogy fogadnak majd a kintiek? Most már enni sem tudok ren
desen, állandó lázban égek. Végre kimegyek! Visszagondolva erre a 
hét évre, nem is volt olyan rossz. Gyorsan elmúlt. Persze, remélem, 
nem kell visszajönnöm, de érzem, hogy a nosztalgia érzése örökre 
bennem marad. Az őrök egy jó tanácsot is adtak: Ne köszönjek el 
úgy, hogy „Viszontlátásra!” Ez rossz előjel.

Elérkezett a pillanat. Üjra kell kezdenem az életemet. Kilépek 
az igazságügyi szervek épületéből. Búcsúztatásomra a város mind a 
negyvenöt rendőre eljött, sőt még Thomast is kiengedték az utcára. 
Hiányozni fognak - gondoltam magamban, és valóban így is érez
tem. Szabad vagyok. Még egyszer visszanézek. Néhány rendőr tisz
teleg, néhányan integetnek, Thomas az egyikőjük vállára borulva 
sír. Elmosolyodok. Jó emberek ezek, csak más környezetben kellett 
volna találkoznunk. Talán még barátok is lehettünk volna.

Az utca nem változott semmit. Nocsak, még az a koldus is itt 
van, akivel a bejövetelem napján találkoztam. Hiába, hét év idekint 
sokkal gyorsabban múlik. Két tizenéves jön velem szemben, a ru
hájukon nem veszek észre semmi különöset, körülbelül ugyanolya- 
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nők, mint amilyenek akkor voltak, amikor bevonultam. Vagy csak 
Thomas magazinjai miatt nem látom a különbségeket? A koldus jó 
barátjaként üdvözöl. Meglepő, ugyanakkor megtisztelő, hogy még 
mindig emlékszik rám. Szabad vagyok. Örülök a friss levegőnek. 
Szabadság: a felismert szükségszerűség és az ezzel összhangban 
álló tevékenység. Vagy igazán emberek csak annyiban vagyunk, 
amennyiben szabadok vagyunk. Ilyen és ehhez hasonló meghatá
rozások jutnak eszembe, de mindet elhessegetem magamtól, hisz 
már tudom, mi a szabadság, nem kell meghatároznom. Vasárnap 
van, délután öt óra. Bemegyek egykori kedvenc kocsmámba. Min
den úgy áll, mint amikor legutóbb jártam itt, a gyilkosság napján, 
a meccs előtt. A székek huzatain ugyanott a repedés, az asztalokon 
ugyanazok a hamutálak, vázák, és a pult fölötti három égő közül 
még mindig csak kettő ég. Fülemet egy ismerős dallam hangja érin
ti meg, elmosolyodok. A bárpultnál egy ismerős hátat látok. Ösz
tönösen, minden gondolkodás nélkül rácsapok. Gazdája megfor
dul. Elmosolyodik, megragadja a könyökömet: „Ülj le ide közénk! 
[a pontosság kedvéért érdemes megjegyezni, hogy teljesen egyedül 
ült] Mi újság? Hogy vagy?” „Hát, újság az nincs, minden rendben 
van, igyekszem hazafelé, hogy végre egy jót alhassak.” „Vár otthon 
a kis feleséged, mi?” „Jaj, haver, ne viccelődjünk most az ilyesmivel, 
nem akarok rá gondolni.” Ennyi volt a beszélgetésünk. Egyikünk 
sem volt sohasem valami bőbeszédű. Most meg tényleg semmi 
kedvem nem volt kérdezősködni. Lehörpintettem egy felest, majd 
még egyet. Elszoktam az italtól. Már érzem, hogy egyensúlyérzé
kem nem a legjobb. A kocsmából kilépve azt veszem észre, hogy 
besötétedett, és az utca lámpái még mindig nem égnek rendesen, 
helyenként hiányzik az égő, vagy csak gyengén pislákol. Néhány 
autó elmegy mellettem, a benneülők dudálnak, integetnek. Ebben a 
kisvárosban mindenki ismer mindenkit, az most különösen jó ér
zéssel tölt el, hogy nem úgy bánnak velem, mint valami közönséges 
bűnözővel, hanem mint mondjuk egy tisztességes állampolgárral.
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Meglátom a házamat. Boldog vagyok. Végre hazamehetek! 
A kulcsok a zsebemben csörögnek. Már ötven méterrel a ház előtt 
előveszem, és boldogan zsonglőrködök velük. Kimondhatatlanul 
boldog vagyok, ugyanakkor félek is, hogy előjönnek majd a régi 
emlékek, amelyek esetleg elszomoríthatnak. Látom, hogy a lehúzott 
redőny résein fény szűrődik ki. Hirtelen az ötlik fel bennem, hogy 
a feleségem meleg vacsorával vár, de elhessegetem magamtól ezt a 
gondolatot. Még mindig szomorú leszek, ha a feleségemre gondo
lok, és én most boldog szeretnék lenni, és az is vagyok. A házam elé 
érek. Fenséges érzés. A világosság talán azért van, mert a szüleim 
időközben gondját viselték a háznak, és véletlenül égve hagyták az 
egyik égőt. Egyébként hálás vagyok nekik, hogy egyszer sem láto
gattak meg, csak az emlékeket élesztették volna fel. A kulcsot nem 
tudom elfordítani a kapuzárban. Sehogy sem sikerül. A nagy pró
bálkozásban lenyomom a kilincset, és a kapu kinyílik. Be sem volt 
zárva. Átmegyek az udvaron. Az előszoba ajtajánál megismétlődik 
a kapus procedúra. Most már arra gondolok, hogy a szüleim kiad
ták valakiknek a házat, vagy ami még ennél is rosszabb, ők költöz
tek bele. Mielőtt bemennék, körülnézek. A kocsim ott áll a garázs 
előtt. Emlékeim szerint a garázsban hagytam, persze nem várhat
tam el a szüleimtől, hogy mindent úgy hagyjanak, ahogy akkor állt, 
amikor elmentem. Ahogy belépek az előszobába, a legjobb illat, mit 
férfi érezhet, csapja meg az orromat. A készülő meleg vacsora illata. 
Régen imádtam vacsorára hazaérkezni, mindig is ezek voltak a nap 
legszebb percei. De most ki főz vacsorát? És kinek? Még mielőtt 
gondolkozni kezdenék, vagy szokásomhoz híven komoly vitába 
bocsátkoznék saját magammal, egy ismerős hangot hallok: „Paul, 
te vagy az?” Berohanok a konyhába, és a feleségemet látom a tűz
hely mellett, amint éppen egy szelet rántott húst fordít meg a forró 
olajban. „Mi van veled? Miért remegsz annyira? Beteg vagy? Úgy 
elfehéredtél, mintha szellemet láttál volna.” „Te? Hát de... !” „Én hát. 
Hol voltál ilyen sokáig? Szólhattál volna, hogy később jössz haza.
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Habár még mindig nem értem, hogy miért kellett bemenned vasár
nap is. Gyere már be! Mit állsz ott az ajtóban?! Paul, te a kocsmában 
voltál?” Odarohanok, átölelem, megcsókolom. „Mi van veled? Mit 
csinálsz? Még csak az hiányzik, hogy összevissza zsírozzalak. Utána 
meg majd nekem panaszkodsz, hogy nem jön ki a folt az ingedből.” 
„Te vagy?” Ö volt. Teljes életnagyságban. Ott állt előttem, mint egy 
rakás szerencsétlenség, mint egy proletár nőideál, a hibbant agyá
val, kócos hajjal, bőrén az égett hús szagával, de ott állt, és állt, és be 
nem állt a szája.
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Jódal Rózsa

VER





Rutinosan simogatta, tapogatta/lapogatta a széles férfihátat. Ami
kor ujjhegyével egy pörsenéshez, libabőrhöz vagy pattanásfélé
hez ért, ösztönszerűen kapargatni kezdte, akárha a sajátjaiból való 

lenne, amelye(ke)t újabban, esti olvasgatás és tévézés közben rend
szeresen „irt”. A nem létezőket, a csak sejtetteket, a „befelé növe
kedőket” is. Egyre nagyobb hévvel és öntudatlan, ösztönös, ideges, 
egyre idegesebb belefeledkezéssel.

A faliórára pillantott, amelyen lassan, „akcamétosan” haladt 
előre a percmutató. Belecsípett társa vállába, mire kéjesen rándult 
egyet a test. Úgy tűnt, már időtlen idők óta simogatják, gyötrik, 
hengergetik egymást. A tekintetét kereste, de az a távolba meredt, 
miközben homloka az erős akarástól, koncentrálástól redőkbe gyű- 
rődött. Végigsimított a jól ismert magas homlokon, amelyen az 
utóbbi időben egyre mélyebbre szántódtak a ráncok. Megcsókolta 
a ráncait, majd a valaha sűrű, seprős szempillákra tévedt a nyelve. 
A szemét kereste, megnyalintotta a duzzadt, vörös szemhéjakat, 
majd tréfásan egy „oroszlánosat” harapott a kipirult, már fonnya
dó bal orcába. Elmosolyodott, nyugtázta magában elégedetten. Úgy 
látszik, eszébe jutott a régi játék. Az „oroszlánosdi”.

Ennek ellenére, ölelkezésük egyre lankadtabbá vált. Megint az órát 
figyelte, a mechanikusan unalmas pontossággal, következetes egyfor
masággal előrelökődő másodpercmutatót, majd egy hirtelen moz
dulattal körmével csakugyan elvakart valami éppen csak kitapintott 
aprócska duzzanatot valahol a derékhajlatban. A férfi felszisszent.
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- Mit művelsz? Azt akarod, hogy gyulladásba jöjjön? Várj, ho
zom a Nievát.

Ásított. Túlságosan álmos és szórakozott volt, semhogy értékel
ni tudta volna a már ezerszer hallott gyerekes, tréfás szófacsarást.

- Itt a Nieva!
A kisfiús, mindig változatlanul kedves, odaadó, viszonzást, elis

merést kérincsélő mosoly összeszorította a szívét, és végre ő is meg
kockáztatott egy biztató somolygásfélét. Engedelmesen széttárta a 
combját, és tűrte, hogy bedörzsöljék... Aztán a szag - a Nivea jól 
ismert, valahonnan a múltból felsejlő, előgomolygó édeskés illa
ta végre éreztetni kezdte a hatását. Beleszimatolt a levegőbe, mint 
vágta előtt a telivér paripák, majd sarkaival váratlanul átkulcsolta a 
férfi derekát, és egyre gyorsuló iramban kezdett rángani, tekeregni, 
nyomulni és ficánkolni. Már nem figyelt semmire.

Sokára, nagyon sokára jutott csak el a tudatáig valami rémült 
jajkiáltásféle. Hirtelen felült.

- Mi van? Mi történt?
- Vér! - suttogta a férfi elkerekedő szemmel, miközben az altes

tét két kézre fogta, nézte, tapogatta.
Csakugyan véres volt. S a keze, a finom, érzékeny ujjai is.
Magához kapott. A szokásos nyúlós-nyálkás lucsok ezúttal szintén 

véres volt. A szokatlan benyomást regisztrálva hirtelen nagyot ugrott 
valamelyik szívkamrája, avagy pitvara. Forgolódni kezdett az ágyban, 
hát véres a hálóinge is... a lepedő... az egyik párna csücske is...

Egymásra meredtek. Tanácstalanul, bűntudatosan, vak rémületben.
Sokára, meglehetősen rekedtes hangon szakadt fel belőle a tréfá

nak szánt ötlet:
- Ügy látszik, közben visszakaptam a szüzességemet!
A férfi dermedt bűvölettel egyre csak nézte, felváltva bámulta 

önmagát és a véres ágyneműt, felesége combtövét, amelyen meg
alvadt már a vér, kékesfeketére színeződött, és apró pikkelyekben 
pattogzani kezdett.
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Ô meg színtelen, a rémülettől furcsán elvékonyult hangon to
vább erőltette:

- Hiszen hallottál már a nők másodvirágzásáról. Emlékszel? Fel 
is olvastam neked abból a könyvből: Wisniewska Roszkowska: A nők 
másod- és harmadvirágzása. Mennyit ugrattál akkoriban vele! Hó
napokig elménckedtél a témán. Bizony, ott még harmadvirágzásról 
is szó esett! Ügy látszik, a gyakorlatban - ilyen.

- No persze! - motyogta halvány mosollyal Károly, és végre ki- 
támolygott a fürdőszobába.

Kezébe temette az arcát.
- Istenem!
Egy percre mintha lelassult, megállt volna körülötte minden, és 

ő valami légüres térben... Ez lenne a vég kezdete?! Szemben vele, a 
kissé csáléra mozdult tükörben váratlanul felsejlett kipirult, kisimult 
arca, feszülő keble a még mindig keményen elálló duzzadt mellbim
bókkal. Hirtelen megvidámodva kezdte szemlélni saját „mellképét”, 
mint valami, szemüveg nélkül kissé homályosan észlelt festményt. 
Mögötte a megbontott ágy látszott az új, selymes fényű ágyhuzattal, 
s az éjjeliszekrényen egy csokor, a fülledt szobában korán hervadás- 
nak indult, kertben szedett virággal. „Olympia!” - nevetett fel, előb
bi testhelyzetére visszaemlékezve. „Már csak a néger szolgálólány, a 
feketebársony nyakszalag, az éjfekete cicus és a piros orchidea hi
ányzott a fülem mögül... No meg a mínusz legalább harminc év... 
Lehetséges volna? Hátha ez csakugyan egy jel? Mi van ma? Szerda? 
Nem, kedd... Kedd! Szent Antal napja, apám védőszentjéé... és én 
már reggel óta olyan »másként« érzem magamat!”

Sokáig nem tudott elaludni... Vasmarokként szorította össze 
szívét a rémület, az öröm és a kétség.

Hogy a férjét elnyomta végre az álom, kapta-fogta magát, és csak 
úgy, lenge hálóingben, chatelni kezdett a barátnőjével. Skype-olni 
nem mert, nehogy felébressze az alvót. Kapkodva, dadogva közölte 
vele a villámcsapásként ért élményét.
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Györgyi egy ideig tanácstalanul ötölt-hatolt, álmosan kérdezge
tett. Aztán hirtelen:

- Te, Csilla! Én csakugyan olvastam valahol valami ilyesmiről! 
Mikor is? Régen... Elég régen. Hol is? Hol is? Az a nő szerelmes 
volt, szerelmes lett... Öregkorára... Vagyis a változókorban. Nem is. 
Hanem már utána. Váratlanul, teljesen váratlanul, és akkor ismét - 
megifjodott. A már elpihent teste ismét felpezsdült. Ajándékként 
hozta meg neki a kései lelki tavasz a testi megújulást is!

- Ugye, ugye? És akkor? Mesélj! Mesélj!
- Ismét teljes értékű asszonnyá vált... Vagy hogy is volt ez? Ne 

haragudj, utána kell néznem.
- Nézz utána, kérlek!
- Mintha a Nagyvilágban olvastam volna róla... Vagy a Kor társ

ban? Esetleg...
- Keresd meg, Györgyi, kérlek, kérlek, kérlek! Most azonnal, jó?
- Jó. Persze. Ha megtalálom, majd beszámolok róla. És most, 

szia! Na! Nyugodj meg, az Isten áldjon meg!
- Megnyugodni? Ezt nem mondod komolyan!
Csilla úgy ugrott be az ágyába, mint egy kamaszlány.
Eloltotta az olvasólámpát, feje alá gyűrte a két csupasz karját, és 

a hajnali, a redőny résein hetyke-kamaszos rámenősséggel beszü- 
remkedő rózsaszínű derengésbe merülve ábrándozni kezdett.

„Szerelem... Szerelem?” Elmosolyodott a sötétben. „Mondjon 
ki mit akar, ez az élet legeslegszebb ajándéka. Semmi nem pótol
hatja, be nem piszkíthatja, ki nem fakíthatja... Milyen csodálatos, 
hogy vagy! Hogy voltál... Nem, nem: hogy még mindig vagy! Hogy 
újra vagy... Hát lehetséges? Annyi idő után megint betoppantál, 
itt láthatlak a közelemben. Itt vagy, itt vagy!” Megölelte a párná
ját. „Tudod, én most is olyannak látlak, amilyennek megismertelek. 
S ha egyszer megint eltűnsz az életemből... Ha esetleg végleg eltűnsz, 
akkor is mindig látni foglak. Örökkön örökké. Amíg csak élek.”

Kacagni szeretett volna, teli tüdőből kiáltozni, dicsekedni, kitárt 
karokkal körbeforogni, átkarolni, magához ölelni, szorítani az egész 
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világot... Lám, a megújult szerelem őt is megújította, mint azt az 
asszonyt. Györgyi megkeresi a történetét. A bizonyságot. S holnap 
bizalmasan meghányják-vetik... Majd holnap... Holnap... Olyan 
hirtelen tört rá az álmosság, hogy be sem takarózott.

*

Györgyi túrni kezdett a könyvespolcokon. Egymásra hajigáit 
könyveket, folyóiratokat, és hetilapok madzaggal hevenyészve ösz- 
szekötözött példányait. Szemüvege bepárásodott az izgalomtól, 
keze poros lett a sok régi, megsárgult kiadványtól... Valami rossz 
előérzet gyötörte.

Csak sokára akadt rá egy 1996-os Nagyvilágban. Akkor, amikor 
már úgy érezte: elég volt a céltalan keresésből, feladja, elfáradt... 
S akkor, az egyik tartalomjegyzék legalján: Schweitzer Pál: Bepillan
tás Thomas Mann műhelyébe, 247. oldal.

Mohón hasalt neki az olvasásnak. Igen, emlékszik már. Lám, 
széljegyzettel is ellátta annak idején, ceruzával odafirkantotta a no
vella eredeti címét is: „Die Betrogene, 1953, két évvel a halála előtt.” 
Ugyan hol találhatott rá erre az adatra? De már olvasta is a Schwei
tzer-szöveget: „Thomas Mann elbeszéléseinek sorát A megtévesztett 
zárja le. A novella cselekményének magja egy megtörtént eset volt, 
amelyről felesége beszélt az írónak, aki 1952. április 6-і dátummal 
egyebek közt ezeket jegyezte föl a naplójába: A kávés reggelinél 
K. /Katia Mann/ emlékeket elevenített föl egy idősödő müncheni 
arisztokrata hölgyről, aki szenvedélyes szerelemre gyulladt fiának 
fiatal házitanítója iránt. Csodálatosképpen egyszer újra menstru
ál, elragadtatásában azt hiszi, hogy a szerelem okán. Visszanyerte 
női mivoltát - ami voltaképp nem is múlhatott el, másképp hogyan 
keríthette volna hatalmába ez a fiatalságra valló, hatalmas érzés. 
A fiziológiai áldás, megifjodás és föltámadás vidámmá és merésszé 
teszi. Tovaszáll a melankólia, a szégyenérzet és a tétovaság. Mer sze
retni és csábítani. Szerelmi tavasz, az ősz beállta után.”
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Aztán kiderül, hogy a vérzés méhrák következménye - szintén 
kedvező körülmény, mivel ez a betegség általában nem érzékelhető. 
Rettenetes gyötrődés! A betegség váltotta ki vajon a szenvedélyt és a 
csalóka föltámadást? (A rákos megbetegedésnek mely stádiumában 
lép föl ilyen vérzés? Lehet-e még ezt az esetet operálni? Halál vagy 
öngyilkosság a természet okozta mélységes megaláztatás miatt, 
vagy lemondás és síri béke.) A zárójelben álló mondatok tanúsítják, 
hogy azonnal megmozgatta az író fantáziáját ez az anekdota. Elő
ször az események lefolyásának tárgyi mozzanataira kérdez rá - ezt 
levélben is hamarosan megteszi az ő tüdőrákját évekkel korábban 
diagnosztizáló orvosnál, akitől a méhrák kórképe alakulásáról kér 
leírást -, majd az esetleg megírandó történet kifejtésének két lehet
séges módját jegyzi föl egyetlen mondatban: „A megtörtént esetet 
hallván, rögtön produktív hatást tett rám” - írta egyik levelében a 
novella befejezése után néhány nappal. Megkapta tehát az impul
zust, s ez hamarosan arra késztette, hogy félbehagyja az éppen aktu
ális munkáját, az Egy szélhámos vallomásait, és hozzálásson anyagot 
gyűjteni a novellához. Május 14-én már ez áll a naplóban: „Néhány 
sort írtam a novella elejéből.”

Dobogó szívvel, szinte egy szuszra készült elolvasni az egész ta
nulmányt, ám, miután rájött, hogy az egyre inkább a novella kü
lönböző előmunkálatainak, vázlatainak és végleges formájának ösz- 
szehasonlítgatásává válik, mind jobban elkedvetlenedett. Nem ezt 
várta, nem ez után kutatott. Meg ez az egész kifejtét... Ez csak egy 
variáció. Az eredeti kellene. Hogy rájöjjön, hogyan is...

*

- Szia, szia! No, megtaláltad?
- Részben.
- Hogyhogy részben? Hiányzik a könyv fele, vagy mi a csuda 

van vele?
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- Nem. Hogy miket ki nem találsz!
- Leöntöttek - kávéval, sósavval, vagy mit tudom én - és ol

vashatatlan? Várj, megpróbálom kiélesíteni a képet. Majd arrébb 
teszem a kamerát... így. Szóval?

- Haha. Csak a róla szóló tanulmányt találtam meg nagy nehezen.
- Olyan nyúzott a képed. Mondd: te egész éjjel olvastál? Jellem

ző! Kis könyvmoly!
- No, azt azért nem... Hát te?
- Jaj, ne is mondjam! Megint olyan gyönyörű éjszakám volt!
- (Most hogy mondjam meg neki? El lehet ezt ilyenkor mon

dani?)
- Jó, hogy Károly már elment. Most nyugodtan skype-olhatunk. 

Na és? És?
- Hát... Nem sokat tudtam meg.
- Sejtem. Csupa irodalmi hablatyolás meg ködösítés, ugye? De 

azért magáról a...
- A feleségétől, Katia Manntól hallott a témáról. Aztán utánajárt.
- És... tényleg lehetséges?
- Ez valóban egy megtörtént eset! (Most legalább nem hazu- 

dok.) Egy müncheni nő beleszeretett fiának a házitanítójába. Várat
lanul újra menstruálni kezdett, és meg volt róla győződve, hogy ezt 
az új szerelem váltotta ki... Hogy sugárzol!

- Na hallod? Ez az egész olyan, mint egy álom! Te! Akkor én is 
most újra fiatalodom?

*

Csilla úgy ténfergett a lakásban, mint egy alvajáró.
„Lehetséges, hogy nálam is? Amióta ismét feltűnt Ö! Az lehet 

a kiváltó ok. Csakis az... Mert ugyan mi más? Hiszen már semmit 
sem reméltem, semmit sem vártam. Károly, szegény, amióta nyugdí
jas lett, s csak tiszteletdíjas munkákat vállalhat, valahogy... tompul, 
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még jobban befelé fordul, s testileg is úgy megroskadt. Azelőtt sem 
volt valami közlékeny, de az utóbbi időben, ha lehet, még szófuka- 
rabbá vált. Csak magában morgolászik, vagy nagyritkán dudorá- 
szik! Ez egy újabb szokása, s barkácsolás közben »jön rá« többnyire 
az énekelhetnék. Amikor először hallottam meg »műsorának« egy 
részletét, meglepődtem. Nem is tudtam, hogy ilyen kellemes hangja 
van, és hogy ennyi dalt ismer. Ennyi év alatt nem emlékszem, hogy 
valaha is »nótára gyújtott« volna. Milyen kevéssé ismerjük egymást. 
Mintha nem is együtt, csak egymás mellett töltöttük volna el eze
ket az éveket. Évek folyama. Egyik nap a másik után, csak egyik a 
másik után. Örömtelenül, meglepetések, közös, nagyobb, mélyebb 
tervek nélkül. Mint két, istránggal egymáshoz kötözött, járomba 
fogott állat a taposómalomban... Lehet, hogy most igazságtalan 
vagyok. Nagyon igazságtalan. Vagy csak feledékeny. Bizonyára vol
tak... kellett, hogy legyenek... szép, napfényes, egymásra borulós, 
nevetős időszakaink is. Amikor összeházasodtunk, s ő vállalta, 
hogy kitaníttat - önzetlenül tette. Csakis önzetlenül tehette, mert 
mi másért? A maga ügyetlen módján, ha minden kötél szakadt, és 
nagyon a sarkamban voltak a vizsgák, még főzött is ránk. Nem vol
tam számító, nem és nem, gondolhat rólam a rokonsága, amit akar, 
mert Karcsi fiatalon - szép volt! Sőt, ritka szép, élettől duzzadó, deli 
emberpéldány. Az meg, hogy annyival idősebb volt nálam, az én 
szememben valami bölcsességet kölcsönzött neki... megfontoltsá
got. .. a mozdulatainak, a lassú, kimért, józan beszédének, társaság
ban a visszafogottságának. Valami titokzatosság, furcsa aura vette 
körül. Á, hülyeség! Ma már nevetnem kell, ha rágondolok. Azért, 
érdekes... Újabban nem önmagának, hanem, először életében (!) 
NEKEM énekelget. Délutánonként vagy esténként, ha éppen he- 
verészek, megáll mellettem, csibészesen rám somolyog, és valami 
sosem hallott, kedves kis dalocskát duruzsol a fülembe. Hm... Sok 
mindent nem értek. Önmagamat se... Lám, csak most, életem al
konyán történt meg velem végre a Csoda, hogy egyszeriben kinyílt, 

102



kitárult előttem a magasságos ég, és rám szakadt minden szikrázó 
csillagával együtt a boldogság, hogy csak úgy kapkodom a fejem, és 
tapogatom magam, és nem akarom elhinni, hogy ilyen is van, hogy 
mindez velem is megeshet. Hát ilyen a szerelem? Ilyen is lehet?”

*

S most itt volt, a kezében volt végre a kopott fekete, vászonkö
tésű, vaskos könyv. Thomas Mann: Elbeszélések. Fiorenza. Sietve 
lapozott hátra, a tartalomjegyzékhez. Igen, igen. Itt vannak hát a 
régi kedves ismerősök: a Tonio Kröger, a Halál Velencében, a Mario 
és a varázsló... s itt van, itt van a legvégén: A megtévesztett! Csak 
hogy kerülhette el eddig a figyelmét? Régi rossz szokása szerint azt 
is rögtön kiszámolta, hány oldalas. 76. Annyi, mint a Halál Velen
cében. És 22 oldallal több, mint a Mario. Egész éjjel olvasott. Az 
olvasólámpát balra csavarta, párnáját a franciaágy karfájára húzta, 
úgy, mint amikor nagy ritkán hálótársa akad, s a hajnalig olvasá
sával nem akarja zavarni a már alvót. Ebben a lehetetlen pózban 
falni kezdte Rosalie von Tümmler asszony furcsa történetét. Egy- 
egy szép résznél megállt, újraolvasta: „a vadgesztenyefák kitűzték 
fehér és piros gyertyáikat”; „a partot szegélyező sudár ezüstnyárfák 
bugáiról csak úgy havazott rájuk a virágpor, kavargott a szélben”. 
Aztán az 1001. oldalon a lányának, Annának tett váratlan vallomá
sa: „Hidd el: vállalnék én akármilyen görcsöt, ha még úgy menne 
nálam a dolog, mint nálad. De sajnos, már nem akar úgy menni, 
egyre gyérebben és szabálytalanabbul jelentkezik, és két hónapja 
egyáltalán nem. Ah, megszűnt már nálam az asszonyok természete, 
ahogy a Bibliában áll, azt hiszem, Sáráról, igen, Sáráról, akivel ak
kor a termékenység csodája esett meg, de az afféle jámbor história, 
amilyen manapság már nem történik. Ha nálunk már megszűnt az 
asszonyok természete, akkor nem is vagyunk többé nők, hanem 
csak a nő kiszikkadt hüvelye testünk, elhasználódott, semmire se 
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jó, kikopott a természetből. Nagyon keserves ez, édes gyermekem. 
Férfiaknál, azt hiszem, életük végéig nem kell megszűnnie. Ismerek 
nem egyet, aki még nyolcvanéves fővel sem hagyja békén a nőket.” 
„Igen, ez áll. Ildi is mesélte, hogy a férje, még közvetlenül a halála 
előtt is, több infarktus, egy prosztata- és néhány sérvműtét után, 
nyolcvanvalahány évesen is fel-felkérte egy-egy »táncra«! Engem 
bezzeg nincs már, aki felkérjen... Vagy akadna még, ha én is na
gyon akarnám? Akarok én még valamit egyáltalán? Egyre jobban 
belesüppedek a magányba... és a képzelt betegségeimbe. Hahaha! 
A Képzelt Beteg! De hát hány éves lehet ez a Rosalie von Tümmler, 
hogy már ilyen gondjai vannak?”

A főhős váratlan, a nála huszonvalahány évvel fiatalabb bot
csinálta házitanítóba való „szerelembe borulását” először hiteltelen
nek érezte. Nem, egyszerűen nem tudott ilyen helyzetet elképzelni. 
Egy ilyen fiatal fiúnak megmutatkozni, kitárulkozni? Soha! Micso
da megaláztatás lenne... De tulajdonképpen csak a nagy korkü
lönbség hökkentette meg, magát a kései szerelembe esést kegyesen 
„tolerálta” neki. ,,[O]ly sokáig mélyen magamba zártam mindama 
szemérmes boldogsággal és bánattal egyetemben, amit jelent - 
titkoltam mindenki elől, még előled is, oly szigorúan, hogy volta
képpen most le kellene zuhannod ábrándjaid egéből, anyád matró
nái méltóságába vetett hited fellegei közül! Igen, szerelmes vagyok, 
lángolón, epekedőn, boldogan és nyomorultul szerelmes, mint te 
voltál ifjúkorodban. A józan ész előtt érzésem éppúgy nem áll meg, 
mint annak idején a tiéd, és noha büszke vagyok lelkem tavaszá
ra, amellyel a természet oly csodálatosan megajándékozott, mégis 
szenvedek, úgy mint te szenvedtél, és ellenállhatatlan kívánság haj
tott, hogy mindent elmondjak neked.” Gyöngyit hirtelen irigység 
fogta el, amiért Rosalie-nak legalább volt egy lánya, egy Annája, 
akinek kiönthette a szívét, elébe tárhatta kétségeit. És Csillának is 
van. Kettő is. Igaz, hogy messze vannak, nagyon messze, de ak
kor is. Ö, amióta csak az eszét tudja, mindig-mindig egyedül volt.
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Sziklaszilárdan hitte, hogy választott hivatása ezt megköveteli tőle. 
Csak egyetlen dologra akart koncentrálni: a munkájára. Meg volt 
róla győződve, hogy a családi kötelezettségek ebben hátráltatnák. 
Egyetlenegyszer ingott csak meg, s ma sem tudja, jól tette-e, hogy 
mégis kitartott az elvei mellett... Azt is elhitte Rosalie-nak - és az 
írónak -, hogy a váratlan szerelem annyira megszépíti, fiatalosabbá 
teszi, hogy környezete is felfigyel rá: „Milyen remek színben van ma 
este! Lefőzi a húszéveseket! Ugyan mondja, milyen fiatalító forrást 
fedezett fel?” Ha van kinek tetszeni, akkor az ember szemében, de 
még a bőre alatt is öröm lobbantotta, láthatatlan, megszépítő lám- 
pácskák gyúlnak ki, és szentjánosbogárként fénylenek, világítanak, 
hívogatnak bolondulásig! Ezt maga is tapasztalatból tudta.

„Olyan volt, mint az áramütés. Csak egymásra néztünk. Csak 
egymáshoz értünk. És vége volt a világnak. Nem kellett oda szó, 
üres bók, tudtuk, hogy összetartozunk. Ha bejött, a tömegben nem 
is kellett, hogy meglássam. Megéreztem, hogy ott van a közelemben. 
Libabőrös lettem, össze-összekoccant a fogam, és összevissza, ösz- 
szefüggéstelenül kezdtem beszélni, illetve csak a legnagyobb önura
lommal tudtam a szavaimat és a mozdulataimat kontrollálni. Vagy 
például hangversenyen, színházban, ülésteremben. Bárhol ültünk 
is, mindig, perceken belül megtaláltuk egymást, és máris elválaszt
hatatlanul összekapcsolódott a tekintetünk. Nem kellett negédes- 
kedni, harsánykodva, feltűnősködve nevetgélni, ficánkolni. Tud
tuk, hogy a másik úgyis megkeres és észrevesz, és csak a megfelelő 
pillanatot várja, hogy feltűnés nélkül ismét egymásba kacsoljuk a 
tekintetünket. Az egész est alatt ezeket a perceket, pillanatokat vár
tam, ezekért reszkettem. Úgy éreztem akkor, hogy ezekért érdemes 
volt élni!” Györgyi levette a szemüvegét, maga mellé tette a könyvvel 
együtt, és maga elé meredt. „Ennyi volt... Ennyi? Ö köddé vált, s én 
itt maradtam egymagámban. Egy szikár, kiszikkadt vénlány. Meg
érte? Rabja maradtam egy ábrándnak... Egy rögeszmének? Arra ta
lán jó volt, hogy megvédett sok megalázó, nyálas kapcsolattól... De 
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nem, nem. Miért csapom be magamat még most is? Hiszen később 
jöttek, szállingóztak azok is. Olyan ronda ez az élet..

Nyugtalanul járkálni kezdett a szobában. Nekiment a puffnak, 
belerúgott.

„Tulajdonképpen miért akarom eltagadni - önmagam előtt is - 
a Másikat? Mert az egyáltalán nem volt olyan »éteri«? Valósággal 
meg voltam akkor zakkanva. Amikor kiderült, hogy - a felesége 
mellett - rajtam kívül egy harmadikra is kivetette a hálóját, első 
dühömben és felháborodásomban nyomban kiadtam az útját. »Állj 
meg, állj meg!« kiabáltam magamon kívül, és a város közepén kiug
rottam a kocsijából... Azok a hetek, hónapok! Szörnyű volt! Annak 
kellett lennie, ha mindkettőnket - habár egyikünknek sem volt ke
nyere az írás - gyenge versek, és még gyengébb »lírai vallomások« 
írására kényszerítettek?... Ugyan hol lehet? Hova suvasztottam 
egész akkori alkotásaimnak a »koronáját«?”

Űzötten, kapkodva szekrényeket, könyvespolcokat kezdett fel
forgatni, könyveket kirázogatni, dobozokat kiborítani. Hirtelené- 
ben olyan lett a lakása, mint egy csatatér. „Miért? Anyám elől rej
tettem volna el? ... Vagy - saját magam előtt szégyelltem a létét? 
Furcsa. Már a címére sem emlékszem... Hol keressem még? Ennyi 
év után... teljesen reménytelen. Úgy látszik. Reménytelen.” Aztán, 
szinte véletlenül, mégiscsak a kezébe akadtak a gyűrött, többszö
rösen összehajtogatott papírlapok. Mohón, ugyanakkor valahogy 
idegenkedve kezdte őket forgatni, olvasgatni.

TETOVÁLÁS

A bőrömbe, a húsomba tetováltalak. Tűvel horzsoltalak, kés
sel véstelek, vággyal égettelek magamba. A csontomig. A szívemig. 
A vérem is Veled van tele, sűrű és sötét, lassan, ütemesen, vészjóslóan 
verdesi az érfalakat, lüktet és kitörni készül, áradni, elárasztani a tes
tedet, hogy tocsogj benne, hogy tapodj, fürödj meg benne. Bennem.
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Homlokomra tetováltatom a J-t. Hajdan büszke, tiszta homlo
komra a Jaj-t, hogy messze kiáltsa nagy bajomat, nem szégyellem, 
akárki megnézheti, leköpheti akár.

Tarkómra az Á-t, az áldást, azt hozsannázóm érted, neked, utá
nad, bármit tegyél velem vagy ellenem, áldani foglak minden szépért, 
amit megéltem veled, és a rútért is, mert az is te voltál, az egyetlen, a 
megismételhetetlen, az örökkön való.

Mellembe téptem bele az N-t, a nászt, kitörölhetetlen boldog-vad 
szégyenünket, a bujkálásunkat, mámorító vad búj álkodásainkat a 
mocsokban, rongyok és hullámpapír és üvegek, előttünk párzók kiszá
radt ondója fölött, megvető és kíváncsi és megrovó és irigy, előttünk, 
mögöttünk, fölöttünk és örökkön bennünk leselkedő gyilkos szemek 
kereszttüzében, az áttetsző száraz, csenevész, kerítő gallyak között, 
a tested ütemes, velem együtemű mozdulását, az együttlélegzésün- 
ket, egymásba fúlásunkat, szemed könnyét, nyálad csordulását, fogad 
koccanását, tested lüktetését, őrült, vad együttzúgásunkat, hömpöly- 
gésünket az örökkévalóság felé.

Orcámra az О-t rajzoltam, hisz te voltál az oltárom, minden hi
tem és tervezésem, az oltalmam és az okosságom, tisztaságom és szép
ségem, a múlt fényessége, egy tiszta szép szerelem oltári szentsége, az 
is te voltál, én egyetlenem, hol vagy már, kereslek a múltunkban, szép 
emlékeinkben, megálmodott álmainkban, megálmodott életemben, 
egyszeri nagy szép szerelmemben.

A legbensőbb bensőmbe szúrtam az S-t, a Sikolyt, a rettegést ér
ted és tőled, tőletek, a jövőtől, mindentől, ami fáj és fájni fog még 
nagyon, attól, amit még nem ismerek, de forró rettegéssel tölt el, hogy 
torkom elszorul, és gyomrom összerándul, és félek, jaj, úgy félek, hogy 
egyszer másnak látlak majd, mint amilyennek hittelek és hitted ma
gad, hogy egyszer nem kellek majd neked, és nem kellesz majd nekem, 
én egyetlenem, én gyönyörűséges szép fiam, hús a húsomból, vér a vé
remből, gondolataim legrejtettebb zuga, vágyaim megfejtője és együtt 
álmodója, soha meg nem született, forrón várt kislányunk vadul várt, 
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mindig várt, most is várt édesapja, az apám, a barátom, a férjem, a 
szeretőm, szép csapodár szeretőm...

És ne hidd, hogy el tudsz szakadni - belém vagy te tetoválva: 
a homlokomra, a tarkómra, a mellembe, az orcámra, legbensőbb 
bensőmbe nyomtalak, mint billogot, mely roncsol és éget, s ez jelenti, 
hidd el, a véget: mennybe vagy pokolba, de velem együtt, velem össze
forrva, véresen, csonkítón és öncsonkítón összeforrva visz a lépted - 
az örökkévalóság felé...

Le volt taglózva. „Hogy tehettem... hogy írhattam... ilyeneket? 
Ezt a zagyvalékot! Meg voltam akkor veszve... Tisztára megkerül
tem. Persze visszakaptam - egy időre. Meg volt hatva, no persze. 
Aztán csak elment... És soha nem lett gyerekem.”

Kiment a fürdőszobába, hideg vízzel megmosta az arcát, a nya
kát. Hosszan dörzsölgette, nyomkodta a halántékát.

Ügy vetette magát a hencser párnái közé, mint egy mentőcsónakba.
„Lássuk, mit tud a nők szerelemérzéséről, változó kori kínjairól, 

gyáva vágyakozásairól a »nagy« Thomas Mann. Egy férfi? Ugyan!”
Feltette a szemüvegét, sóhajtott egyet, és továbbolvasott.

*

Annának jó szeme volt: Rosalie kezdett gyöngéd szálakkal kap
csolódni fiának ifjú házitanítójához, anélkül, hogy e vonzalom gyors 
csírázásának ellenszegült volna, talán anélkül, hogy annak igazán 
tudatában lett volna, mindenesetre anélkül, hogy különösebben tit
kolni igyekezett volna. Olyan jelekről, amelyeket asszonyi szemmel 
mindenki másnál okvetlenül meglátott volna: a turbékoló, túlzottan 
elragadtatott nevetésről Ken csevegésének hallatára, a fénylőbbé vált 
szemek bensőséges fölpillantásáról, majd elrejtőzéséről, úgy látszik, 
azt hitte, hogy őrajta észrevehetetlenek - ha ugyan nem dacból tün
tetett az érzésével, mert sokkal büszkébb volt rá, semhogy rejtegesse.
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A titkon gyötrődő Anna előtt egy nyáriasan meleg szeptemberi 
estén vált egészen világossá a helyzet, amikor Ken ott maradt vacso
rára, és Eduard leves után a nagy hőség miatt engedélyt kért, hogy 
a zakóját levethesse. Minthogy elhangzott a biztatás, hogy a fiatalok 
helyezkedjenek bátran kényelembe, Ken követte tanítványa példáját. 
Csöppet sem feszélyezte, hogy míg Eduard hosszú ujjú színes inget 
viselt, őrajta a zakó alatt csupán egy fehér, ujjatlan trikóing volt, így 
most csupaszon mutatta karjait - s ezek a tekintélyes, telt, izmos, fe
hér, fiatal karok teljesen hihetővé tették, hogy gazdájuk a „college” 
falai közt az „athletics”-ben ugyanúgy kitűnt, mint a történelem
órán. Biztos, hogy sejtelme sem volt arról a megrendülésről, amely 
erre a látványra a háziasszonyán úrrá lett, az ilyesmit Eduard sem 
vette észre. De Anna kínnal és szánalommal eltelve látta ezt a meg
rendülést. Rosalie lázasan beszélt és kacagott, közben arca hol vér
vörösen föllángolt, hol ijesztően elsápadt, és bujkáló tekintete fékte
len vonzódással minduntalan vissza-visszatért ezekhez a karokhoz, 
hogy önfeledt másodpercekre mély érzéki búval megtapadjon rajtuk.

Annát dühítette Ken primitív nemtörődömsége, amit még csak 
nem is hitt el neki egészen, s mihelyt valamennyire igazoltnak látta 
a beavatkozást, figyelmeztette a társaságot, hogy a nyitott üveges aj
tón át most már mégis esti hűvösség hatol be, és ajánlotta a fiúknak, 
vegyék fel a kabátjukat, nehogy meghűljenek. Tümmlerné azonban 
a vacsora végeztével szinte nyomban asztalt bontott. Migrénjét hoz
ta fel ürügyül, valahogy futtában elbúcsúzott a vendégtől, és visz- 
szavonult hálószobájába. Végigfeküdt a díványon, arcát két kezébe 
temette, még a párnák közé is befúrta, s szégyentől, rémülettől és 
gyönyörtől leigázva, vallomást tett önmagának szenvedélyéről.

„Nagy Isten, hiszen szeretem őt, szeretem, ahogy még soha sen
kit nem szerettem, hát lehet ezt fölfogni ésszel? Hiszen nyugalomba 
kerültem, a természet átvitt a szelíd matrónai méltóság állapotába. 
Hát nem kacagnivaló, hogy még gyönyört érezhetek, ahogy riadt, 
kéjes gondolataimban csakugyan gyönyört is érzek az ő láttára, is
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teni karjai láttára, melyeknek ölelésére eszeveszetten vágyódom, 
pompás mellkasa láttára, melyet szívszakadva és föllobbanva láttam 
kirajzolódni a trikója alatt? Hát szégyentelen öreg nő vagyok én? 
Nem, nem vagyok szégyentelen, hiszen szégyenkezem őelőtte, if
júsága előtt, és nem tudom, hogyan kerüljek elé, hogyan nézzek a 
szemébe, elfogulatlan, barátságos kamaszszemeibe, amelyek nem 
várnak tőlem forró érzést.”

*

Csilla egész nap, mint egy álomban, dúdolva, fütyörészve (nem
igen tudott fütyülni, de most elengedhetetlen szükségét érezte en
nek is) tette a dolgát, főzött, rakodott, öntözte a virágait. Hol szele
sen kitárta, hol meg gyorsan becsukta az ablaktáblákat. A fikuszára, 
amely éppen egy új levelet kezdett bontogatni - a levélke sárga hár- 
tyás burka még ott fityegett mellette, vele, mintha nem tudna tőle el
szakadni - egy újabb masnit kötött. Ezúttal egy lilát. Szerette a cico
mát, a masnikat, a nippeket, az apróbb-nagyobb csipketerítőcskéket, 
amiken Károly régen csak fintorgott. „Ha engem kérdezel, szívem, 
kerekperec kijelentem, hogy ez bizony: giccs!” - hűtögette, ha el-el- 
dicsekedett neki újabb lakásszépítő ötleteivel. „Én nem tudtam, hogy 
így is lehet szeretni. Ilyen szégyentelenül, ilyen mindent feladón, 
ilyen végzetesen. És hogy a testi szerelem ilyen is lehet. Komolyan 
azt hittem, hogy csak kitaláció, csak szenzációhajhászás, másoknak 
eljátszott színház az egész. Te kellettél hozzá, hogy belém simogasd, 
hogy belém öleld, belém csókold a Nagy Titkot, és hogy felfedeztesd 
velem a saját testemet. S hogy ne féltsd, ne rejtegesd magad előlem, 
hanem engedd, hogy lássalak, és hogy szeresselek! Hogy szeresselek 
úgy, ahogyan sose hittem volna magamról, hogy képes leszek rá... 
És látod... látod?... Csoda történt! Te - megújítottál!”

*
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„Rosalie aznap még nem látta leányát. Hálószobájában a pam- 
lagon feküdt, könnyű kasmírlepellel betakarva, arca halovány volt, 
de orra hegye piroslott. Bicegve belépő leányát kissé mesterkélten 
bágyadt mosollyal fogadta, de nem szólt semmit, bevárta Anna 
kérdését:

- Mi baj, mama? Csak nem vagy beteg?
- Ó, nem, gyermekem, ne nyugtalankodjál, ez nem betegség. 

Nagy kísértésben voltam, hogy ahelyett hogy hívatnálak, magam 
menjek át hozzád és üdvözöljelek. De kissé kímélnem kell maga
mat, némileg rá vagyok utalva, hogy nyugodtan heverésszek, amint 
nőknél időnként előfordul.

- Mama! Hogy értsem a szavaidat?
Ekkor Rosalie fölült, két karját leánya nyaka köré fonta, ezzel a 

mozdulattal lehúzta maga mellé a pamlag szélére, és arcát arcához 
szorítva, boldogan, egy lélegzetre a fülébe súgta:

- Diadal, Anna, diadal, visszatért, visszatért oly hosszú meg
szakítás után, teljes természetességében, és egészen úgy, ahogy egy 
érett, eleven nőnek dukál! Drága gyermekem, minő csoda! Minő 
csodát tesz velem a nagy, a jó természet, megáldva vele a hite
met! Mert én hittem, Anna, és nem nevettem, ezért megjutalmaz 
a jóságos természet, és visszavonja, amit látszólag már elvégzett a 
testemmel, tévedésnek nyilvánítja, és helyreállítja az összhangot a 
lélek és a test közt, de másképpen, mint ahogy te akartad, hogy tör
ténjék. Nem úgy, hogy a lélek alázattal megadja magát a test rajta 
végzett művének, és átvezetni magát a méltóságos matrónasorba, 
hanem megfordítva, megfordítva, édes gyermekem, úgy, hogy a lé
lek úrrá lesz a test fölött. Gratulálj nekem, drágám, mert nagyon 
boldog vagyok! Hiszen igazi nő vagyok megint, egész ember, teljes 
képességű asszony, méltónak érezhetem magam az ifjú férfihoz, aki 
megigézett, nem kell többé előtte lesütnöm a szemem a tehetetlen
ség érzetében. Az életvessző, amellyel megvert, nemcsak a lelkemet 
érte, hanem a testemet is, és csörgedező forrássá varázsolta vissza.
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Csókolj meg, szívem gyermeke, nevezz boldognak, mert hiszen az 
vagyok, boldog, és magasztald velem a jóságos természet csodatevő 
hatalmát!”

*

- Megleptelek?
- Egy kicsit. Miért nem telefonáltál, hogy jössz?
Györgyi sietve tessékelte le a kutyát a fotelból, és rakott le né

hány könyvkupacot, jegyzetet az asztalkáról a szekrény és a fal mel
lé, hogy helyet csináljon a poharaknak, kávéscsészéknek.

Foxi Csilla ölébe fúrta a fejét, és ismerős szeretettel bámult fel rá.
- Van egy kis mézes pálinkám is. A szomszéd állított be vele 

tegnap. A saját kotyvaléka, de nem rossz.
- Jöhet.
- Csin-csin.
Lopva pillantott végig barátnője arcán, karján. Még nem látszott 

rajta, hogy fogyott volna.
- Merre jártál? Ahol a madár sem jár?
- Kettőt találhatsz! - Csilla sugárzott. Elegáns volt, magabiztos, 

könnyed, boldog. Arcán a szokásosnál erősebb smink.
- Mit szólsz az új cipómhoz?
- Szép. És divatos.
- Már oly rég nem vettem semmit magamnak. Valahogy - nem 

éreztem szükségét. Ha elindultam valahova, mindig ugyanazokat 
a göncöket hánytam magamra. De ennek most vége! Egyszer él az 
ember, nem igaz?

- De. Nagyon igaz. - Györgyi kezdte magát kényelmetlenül 
érezni.

- Mi bajod van? Olyan sápadt lettél.
- Ez a sok cigaretta... Meg - erőltetetten köhögni kezdett - alig

hanem félrenyeltem.
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- Majd megütögetem a hátad. Kuc-kuc.
Foxi azt hihette, valami játék veszi kezdetét, vidám csaholásba 

kezdett.
- Mirko... kh, kh... sokáig marad a városban?
- Hát... Még nem tudja... Nem tudjuk... Te, ha eszembe jutnak 

azok az évek! Amikor ott a MI kisvárosunkban Fényes, a fotográfus 
a kis érettségi tablónk mellé kitette a kirakatába az én kinagyított 
óriásképemet is. A főutcán! Mirko azt mondja, abba a fotóba sze
retett bele. Meg, hogy akkor az előtt a kirakat előtt hosszú sorok 
álltak, ácsorogtak. Valóságos felvonulást, „meetinget” tartottak. Hát 
nem aranyos? Persze hogy hülyéskedik. Ô már ilyen. Hiszen tudod.

- Emlékszem. Te, mint afféle minden lében kanál, kanalacs- 
ka, vállaltad, hogy megszervezed az egész osztály megörökítését. 
A „fotóművészt” is te találtad. Az is beléd volt „pistulva”. Ezek a te 
szavaid!

Csilla nevetett. Aztán Foxi fülét morzsolgatva váratlanul elko
molyodott, és Györgyire pillantott.

- Tulajdonképpen a könyvért jöttem. Gondoltam, ha már úgyis 
erre járok... Remélem, elolvastad már!

- Milyen... könyvért?
- Mi van veled? Részeg vagy? Hát A Könyvért. Olyan furcsa 

a címe: A megtévesztett. Olyan baljóslatú, nem? Alig várom már, 
hogy...

- Ne haragudj... Bocsáss meg, édes Kiscicám, de egyáltalán 
nem értem rá. Ó, hogy is gondolhattam...

- Nem baj. Add csak ide! Majd én igyekszem rekordidő alatt...
- Nem!
Györgyi szeme villámokat szórt.
- Ez az én könyvem, ennyi év után én kapartam elő EZER könyv 

közül, hát akkor jogom van talán először nekem...
Csilla megölelte.

113



- Ó, de csacsi vagy! Hát persze! Csak siess vele, kérlek! Olyan 
NAGYON kíváncsi vagyok a fejleményekre. Olyan BORZASZ
TÓAN NAGYON!

*

Miután Csilla elment, Györgyi szégyenében egészen kicsire 
gömbölyödött.

Bűntudatosan újra és újra belefúrta magát a könyv már oly jól 
ismert részleteibe.

*

„A íilccsónakokat nem volt könnyű lábon tartani. Tümmlerné 
elvesztette egyik papucsát; jó darabon elcsúszott tőle a sima padlón, 
s mialatt Keaton nevetve elfogta, és letérdelve újból ráadta, a kas
télynéző társaság elhagyta őket. Ken megint az asszony könyöke alá 
nyúlt, de Rosalie álmatag mosollyal még állva maradt, a távolabbi 
termekben eltűnők után pillantott, majd pedig, mindig a fiú kezétől 
támogatva, hátrafordult, és sebtiben tapogatni kezdte a falburkola
tot azon a helyen, ahol az imént kinyílt.

- Nem jó helyen keresi - suttogta Ken. - Majd én. Itt van.
Megtalálta a rugó gombját, az ajtó engedelmeskedett a nyomás

nak, és ahogy pár lépést tettek előre, befogadta őket a titkos folyosó 
dohos levegője. Körülöttük sötétség volt. Egy utolsó mély sóhajjal 
Rosalie a fiú nyaka köré fonta két karját, és Ken is üdvözülten ölelte 
át az asszony remegő alakját.

- Ken, Ken - dadogta Rosalie, arcát a fiú nyakához szorítva -, 
szeretlek, szeretlek, ugye tudod, nem tudtam egészen eltitkolni 
előled, és te, és te is szeretsz engem egy kicsit, csak egy kicsikét, 
mondd, tudsz-e szeretni ifjú szíveddel, ahogyan a természet nekem 
megadta, hogy ősz hajammal szerethesselek? Igen? Igen?”

X-
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Györgyi egyre mélyebben nézett, már nem is a pohár, hanem az 
üveg fenekére.

„Elment!” - mondta a kutyának, és nagyot húzott a mézes pá
linkából. „Itthagyott azért a másikért. Pedig nem is szebb, nem is 
fiatalabb, csak más. Egy új trófea! Tudod, van, aki egész életében 
a trófeákat gyűjti. Talán attól érzi magát többnek, a Legférfiasabb 
Férfinál is Férfibbnak?! Ha egy rozsdás kanállal megkapargatnánk a 
lelke mélyét, lehet, hogy ott legalul megtalálnánk a kisebbrendűségi 
érzés rettegéssel át- meg átfont, undok, bomlással fenyegető kocso
nyás tumorját?” Száraz tenyerei közé fogta Foxi fejét, és megpró
bált mélyen a szemébe nézni, de összefolyt előtte a szelíd kis őszülő 
„szakállú” pofa. Csak egy zsemleszínű maszatnak látta. „Mit szólnál 
hozzá, ha hirtelen-váratlan én is megiíjodnék - de tényleg!” Nevet
ni kezdett, de olyan harsányan, hogy a kutya nyüszítve hátrahőkölt. 
„Te jól tudod, hogy nekem aztán az egészre semmi, de semmi szük
ségem, hisz én még - akármilyen ráncos nyakú vén boszorkány
nak látszom is - biológiailag még mindig fiatal vagyok!” Prüszkölve 
nevetett, hogy szertespriccelt az alkoholos nyála. Neked, Kislány, 
és magamnak még mindig felváltva rakhatom föl havonta a vatta
betéteket, »kisszoknyákat«, nehogy a kettőnk piros vére összemá
zolja, -mocskolja, fesse a szép vastag, bolyhos padlószőnyeget, meg 
a szép sárga parkettát, hogy egybefolyjon a kettőnk szép, piros vére, 
itt folyjon, folydogáljon el... Hiába, olyan hiába... Te még nyüszí
tesz olykor, Kislány, és keresed a párod, kaparod az ajtót, és bámulsz 
rám könyörgőn, én meg szidom a kurva anyádat, és nem engedlek 
ki, dehogy is engedlek, és néha azt fontolgatom, hogy mégis elvisz
lek az állatorvoshoz, pedig milyen sokáig nem akartalak megfoszta
ni a természetes örömöktől... Örömöktől vagy kínoktól, hahaha... 
Kisanyám! Milyen büszke voltam, Istenem, amikor először - so
kára, olyan istentelenül sokára! - végre én is megkaptam a haviba
jom. Örültem, mint majom a farkának. Az osztályban már minden 
lánynak több éve megvolt... Marhára szégyelltem magam, hogy én 
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olyan ványadt, olyan fejletlen/melletlen, olyan kicsi kislány vagyok 
még mindig, amikor ők már melltartót viselnek, és olyan vad dol
gokról sugdolóznak nagy röhincsélve, amikről én legfeljebb csak 
olvastam... Na, hát most utólag megkaptam a fenenagy jutalmam. 
Amikor ők már rég a változókor hőhullámairól csak mint szomor
kás régmúltról emlékezgetnek nosztalgiázva, én, a későnérő, to
vábbra is a betéteimmel szórakozhatok. Most - pici rivalgó zászlók 
gyanánt - kiaggathatnám őket a ruhaszárító kötélre, hadd egye őket 
a sárga irigység! De minek? Ez is csak teher, mocsok, egy dicstelen 
múlt bűzös visszfénye. Undorodom! Úgy undorodom! Te ott a nagy, 
magad választotta messzeségben... megérezted-e, amikor megát
koztalak? Akkor már hetek óta nem aludtam, csak járkáltam, egyre 
csak járkáltam le s fel egész éjszaka az üres lakásban, meg vedeltem, 
mindent, ami a kezem ügyébe akadt, és azt kívántam, érjen csak el 
a Sors keze, és éppen azzal büntessen, amiben Királynak/Császár- 
nak/Verhetetlennek érzed magad? »Legyen impotens!« - süvöl
töttem kínomban. Aztán másnap... Mit másnap? Még aznap éjjel, 
végigkínlódott önmarcangoló/emlékező hosszú-hosszú órák után 
visszavontam az egészet, mindent-mindent, sírtam és imádkoztam 
érted, zokogva hüppögtem, könyörögtem, hogy ne fogjon meg az 
átkom, jaj, ne fogjon meg, én nem akartam, nem akarom, szeretlek, 
szeretlek... hogy negyedik nap ismét megátkozzalak ordítva és az 
asztalt verve, és ötödik nap, és hatodik nap megint visszavonjam, 
átkozzalak és visszavonjam, átkozzalak és visszavonjam... Na, en
nek már vége. Boldog lehetsz, nem törődöm veled többé. Felőlem, 
ha úri kedved úgy hozza, akár hármat is megbaszhatsz egyetlen nap 
alatt...”

Felkavarodott a gyomra, sokáig, kínlódva hányt a WC-be. Kese
rű volt kívül, belül.

X-
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„Tümmlerné nem ment el Ken Keatonhoz. Ezen az éjszakán, reg
gel felé, súlyos rosszullét fogta el, amitől az egész ház riadalomba 
esett. Az, ami első visszatérésével oly büszkévé, oly boldoggá tette, 
amit a természet csodatettének és az érzés nagy művének magasztalt, 
vészterhesen újra jelentkezett. Volt annyi ereje, hogy csöngessen, de 
leánya és a szolgáló, mikor besiettek hozzá, vérében fekve, ájultan 
találták. [...] A bimanuális vizsgálat során, amelyet Muthesius sze
mélyesen végzett, a páciens korához képest túlságosan nagy uterus, 
a petevezeték mentén rendellenesen megvastagodott szövet és a már 
igen kicsiny ovárium helyett egy alaktalan duzzanat vált felismer
hetővé. A küret carcinomás sejteket mutatott ki, amelyek jellegük 
szerint részben a petefészekből eredhettek; más ilyen sejtek azonban 
nem hagytak kétséget a felől, hogy már magában az uterusban is 
megkezdődött a méhráksejtek teljes kifejlődése. Az egész rosszin
dulatú képlet rapid daganatképződésre vallott. [...] Rosalie szelíd 
halált halt. Mindenki meggyászolta, aki csak ismerte őt.”

*

„Milyen gonosz vagyok!”- ordította Györgyi, s ököllel belecsa
pott a levegőbe. „Azonnal orvoshoz kellett volna Csillát cipelnem. 
Azonnal, s nem jószívűsködve hagyni, hogy belehazudja magát egy 
képzelt, törékeny vágyálomba. Az ilyen betegségnél minden perc 
drága. Ilyenkor nem szabad szívbajoskodni, barátnői alapon jóté
konykodni, érzelgősködni. Hol volt a fejem, jaj, hol volt ez a buta 
fejem, amikor nem szóltam, egyre csak halogattam, halogattam a 
vallomást, a tényfeltárást? S nem nyomtam a kezébe A megtévesz
tettél piros rostironnal kétszer is aláhúzva a végét?! Úgy megzavart 
ez az egész. Engem! Egyszeriben magammal lettem elfoglalva, a sa
ját nyomorúságommal. Ittam, nosztalgiáztam és dühöngtem. Újra 
akartam írni az életemet. Mintha lehetne. Vén hülye! Hülye, te! Szív
telen, önző kutya!” Mérgében nagyot csípett a karjába, hogy fájjon.
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A kutya szóra Foxi felkapta a fejét, odasündörgött mellé, oda- 
dörgölődzött a lábához.

- Most nem rólad van szó. A kutya én vagyok!
Már nyúlt volna a telefonért, amikor mást gondolt. „És ha már 

úgyis késő? Ha már nincs segítség? Végigasszisztáljam a keserves 
műtétéit, a kemoterápiáját, testi/lelki leépülését, önmagával való 
meghasonlását? A mindenből, az egész Életből, s főleg a Szerelem
ből való kiábrándulását? Méghozzá azzal a tudattal, hogy hiába 
minden fájdalom, küzdelem és reménykedés, már csak az a kérdés, 
földbe kerüljön-e, csicsás márványkriptába, avagy egy elegáns kis 
urnába?”

Járkálni kezdett. Föl-alá, föl-alá. Föl-alá, föl-alá.
Foxi követte. Föl-alá, föl-alá. Mindenüvé hűségesen, kicsit cso

dálkozva és értetlenül követte a megzavarodott gazdit.
„S ha sikerül a műtét? Ha még nem késő? Annyian túlélik az 

első, sőt a második, esetleg a harmadik műtétet is...”
Leült, rágyújtott.
„A hitét mindenesetre el fogja veszteni. A megújhodásba, a me- 

gifjodásba, a szerelem erejébe vetett hitét...”
Meghúzta az üvegasztalon hagyott üveget.
„Mit csináljak? Mit csináljak?”
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Rényi Ádám

A KÉPESKÖNYV





- Tudom, hogy szereted nézni az ablakból a gyerekeket, ahogy 
szaladgálnak a játszótéren, de el kell indulnunk.

- Hova megyünk?
- Tudod, hova megyünk, már megbeszéltük párszor.
- Tudom. Mikor indulunk?
- Most. Most indulunk. Betettem a kocsidat a csomagtartóba, 

cuccodat is összepakoltuk, mehetünk.
- De hova megyünk?
- Ne idegesíts már engem, mert esküszöm, megverlek. Már ezer

szer elmondtam, hogy hova megyünk. Nem fogom újra elmondani.
- De bepakoltad a képeskönyvet?
- Persze hogy bepakoltam. Mondtam, hogy mindent eltettem. 

Indulnunk kell!
- Nem akarok egyedül lenni.
- Miért lennél egyedül? Ott lesznek a társaid, barátokat szerzel 

majd, meglátod.
- De hova megyünk?
- Na jó, ebből elég. Beteszlek az autóba, és indulunk.

- Elhoztuk a képeskönyvet?
- Igen.
- És a sisakomat? A katonasapkám megvan?
- Megvan, minden cuccodat eltettük, ne izgulj!
- Mikor érünk oda?
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- Még másfél óra.
- Pisilnem kell.
- Miért nem szóltál, mielőtt elindultunk?
- Akkor nem kellett.
- Most meg nem fogunk már megállni, az is biztos.

- Mikor érünk oda?
- Ha még egyszer megkérdezed, itt foglak kitenni az út szélén. 

Engem nem érdekelsz, majd valaki felvesz, ha akar.
- Ki lesz még ott?
- Ott lesznek a társaid.
- Nem. Ók nem lesznek ott.
- Szerzel új barátokat. Jó lesz, lesznek foglalkozások meg minden.

- Miért álltunk meg?
- Azért, mert megérkeztünk.
- Megérkeztünk?
- Igen, mondom, hogy megérkeztünk. Te maradj itt, mindjárt 

visszajövök. Addig becsatolva hagylak. Érted?
-Jó.

- Jó napot kívánok! A Takács urat keresem.
- Mindjárt megnézem, tessék addig itt leülni a kanapéra.
- Takács vagyok, jó napot kívánok!
- Zalavári, üdvözlöm. Hát megérkeztünk. Kinn ül a kocsiban.
- A többiek már nagyon várják. Csak röviden, mondja, mit kell 

tudni róla feltétlenül. Csak, hogy a munkatársaimat képbe tegyem.
- Kapott egy gránátot a lábába a Don-kanyarnál. Azóta béna, de 

elhoztuk a tolószékét, majd kiveszem a csomagtartóból. 89 éves, sze
nilis, állandóan a megsárgult fotóalbumát nézegeti. Képeskönyvnek 
hívja: a katonatársairól vannak benne fényképek. Mind meghaltak 
már. És néha azt képzeli, hogy a háborúban harcol. Ilyenkor felve-
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szí a sisakját. Azt is elhoztuk. Ja, és maga alá csinál. Azt hiszem, egy 
pelenkázással kellene indítaniuk. Mi már nagyon nehezen viseltük. 
Elegünk volt belőle, hogy mindent többször el kell neki magyaráz
ni. Na meg aztán szeptemberre megszületik a második fiam, és kell 
a szobája. Maguknál meg viszonylag olcsó az ellátás. Na, pakoljuk 
ki, aztán én már fordulnék. Karácsonykor majd ránézünk. Amúgy 
csendes. Szereti nézni a gyerekeket, ahogy szaladgálnak a játszótéren.
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Romoda Ferenc

„AZ MÄR NEM KELL”





Hidegen fújt az októberi szél. A tél közeledtét jelezte. Játszado
zott a lehullott falevelekkel, felkapta őket, ringatta egy kicsit 
a levegőben, majd durván a földhöz vágta. Az alkonyat szürkesége 

betakarta a néptelen utcákat. A fák megtépázott ágai között átszi
várgóit a telihold fénye. Az őszi csendet időnként fegyverdörrené
sek zavarták meg.

Ferenc sietett haza a munkából. Gyomra már korgott az éhség
től. Ideges volt és kicsit félt is. Ilyenkor sötétedés után már veszélyes 
volt az utcán tartózkodni. Szapora lépteivel akaratlanul is zajongott, 
ahogy roppantak lába alatt a száraz falevelek. A zaj visszhangzott az 
üres utcában. Félt, nehogy találkozzon valami útonállókkal. Felhaj
totta kabátja gallérját, és kalapját is jól a fejére húzta, dacolva a hi
deg széllel és a félelmével. A széles főutcán a fák között haladt. Úgy 
gondolta, így kisebb a lehetősége annak, hogy valaki meglátja. Sze
rencsére munkahelye otthona közelében volt, így gyorsan hazaért.

Otthon, az öreg kis házban egészen más hangulat volt. A régi 
parasztkályha ontotta magából a kellemes meleget. Nem csoda, hisz 
Vicuska száraz akácfával rakta meg, hogy melegen tartsa az ebédet, 
és jó meleg szoba várja haza férjét.

- Hol vagy már Feri? Kétszer is újramelegítettem az ebédet! - 
szólt Vicuska izgatottan, de kicsit megkönnyebbülten is, mikor Fe
renc belépett a konyhába.

Ferenc egy pillanatra szembenézett feleségével, majd szótlanul 
levetette kabátját, gondosan a fogasra akasztotta, végigsimította te
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nyerével, hogy kisimítsa a gyűrődéseket. Mindig vigyáz a holmijá
ra. Ezt a sötétkék ballonkabátot pedig különös gonddal ápolta. Apja 
varrattatta, még amikor nősült. Annak meg már lassan húsz éve. De 
a kabát még mindig újnak nézett ki. Egy úri szabó keze munkája. 
Kalapját is a fogas tetejére tette, ugyanilyen gondosan.

Vicuska sietve megterített. A konyhaasztalra tette a meleg ebé
det. Káposztalevest és párolt krumplit főzött. Kenyér is volt az ebéd
hez. Kissé száraz, másnapos volt a kenyér, de ilyen nehéz időkben 
ez is sokat jelentett. Hetente kétszer sütött kenyeret. Egy ideje csak 
kukoricalisztből, mert búzalisztet nem lehetett venni.

Amíg Vicuska az ebéddel volt elfoglalva, Ferenc a konyhaszek
rényhez ment, elővette a vesszővel bevont pálinkásüveget, töltött 
egy pohárkával, s leül az asztalhoz. Merengve nézte, ahogyan fele
sége a forró levest tányérjába meri, majd gyorsan felhajtotta a pá
linkát. Melegséggel öntötte el az eperpálinka, s egy kicsit meg is 
nyugtatta.

- Magamra maradtam - szólt halkan feleségének. - Egyedül kel
lett elvégeznem ma mindent.

- Hogy maradtál magadra? - kérdezte Vicuska csodálkozva, s 
most kezdte megérteni, miért maradt el Ferenc.

- Pista ma nem jött dolgozni, a Sanyit meg tegnap bevitték - fe
lelte Ferenc csendesen.

- Mit beszélsz? - kérdezte Vicuska tágra nyitott szemmel. S férje 
mellé ült az asztalhoz.

- Alighanem a Pista kiszökött Magyarországra a családjával - 
válaszolta Ferenc -, a Sanyit meg tegnap este bevitték.

- A Pista kiszökött? Miért szökött el? Nem csinált semmit! - 
röpülnek a kérdések. - A Sanyi sem csinált semmit, azt meg miért 
vitték be?

- Nem tudom, Vicuska. Tudod, a Pista felesége magyarorszá
gi. Lehet, nem akarta, hogy ebből valami kellemetlenségük legyen 
ezekkel - próbálta megmagyarázni Ferenc, de igazából ő sem értette.
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- A felesége, ha jól tudom siófoki - tette hozzá Vicuska. - Lehet, 
hogy azért mentek el. A Sanyit meg miért vitték be? Nem hiszem, 
hogy ártott volna valakinek!

- Nem tudom, de én sem hiszem, hogy bűnös lenne. A bűnösök 
már régen megléptek! - mondta Ferenc határozottan, miközben új- 
ratöltötte pohárkáját.

- Azt beszélik, sok embert bevittek. Főleg magyarokat. 
A Centrálba viszik őket. És azt is beszélik, hogy akit oda bevisznek, 
az már nem jön vissza!

- Ugyan már, Vicuska! Ez csak pletyka. Nem hiszem, hogy így 
van - morgolódott Ferenc. Feleségét próbálta nyugtatni, de igazá
ból ő is nagyon izgatott volt. Sehogy sem talált igazi magyarázatot 
a történtekre. Majd felemelte fejét, s felhajtotta a másik kispohár 
pálinkát is. - Biztosan csak bevisznek embereket, kihallgatják őket, 
azután majd elengednek mindenkit. A Sanyit biztos kiengedik, 
mert nem ártott senkinek - mondta.

- Bevitték az esperes urat is - hadarta Vicuska. - Már egy hete bent 
van. Azt mondják, nagyon megverték. Ö kinek vétett, kit bántott?

Ferenc maga elé nézett. A tányérban a leves már nem gőzölgött. 
Elhűlt. Nem is érezte már az éhséget. Azt gondolta, jólesne még egy 
pohárkával. Az eperpálinka kicsit enyhített izgatottságán. Végül 
mégis úgy döntött, nem iszik többet.

- Mondta a Pista még a múlt héten - szólalt meg Ferenc, - hogy 
aggódik, fél, és el akar menni! Mondám neki, hogy én bizony nem 
megyek sehova. Itt van mindenem, a családom, a rokonaim, a bará
taim, no meg persze, a vagyonom is! Itt vannak szüleim is eltemet
ve. Én nem megyek sehova! Nem csináltam semmit, nem bántot
tam senkit! Miért mennék el?!

Vicuska aggodalommal hallgatta férjét.
- Ma magam voltam - folytatta Ferenc, - a Sági Jóska meg a 

Balog János behozták a búzát. Összesöpörtették velük az egészet 
a padláson. A Tozo gátőr fia meg a temetőcsősz fia kísérték őket.
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Mindkét nyálas kölyök egyenruhában volt. Találtak nekik valami 
kimustrált katonaruhákat.

- A Tozo fia? - kérdezte Vicuska meglepetten. - Az, aki a bú
zatáblát gyújtotta fel két éve, és a csendőrök keresték mindenhol?

- Igen, az! - válaszolta Ferenc. - Ott állt a hátam mögött egész 
idő alatt. Feszített az egyenruhában, meg fitogtatta a fegyverét. Ló- 
bázta a puskáját ide-oda. Attól féltem, hogy az ügyetlenje még el
süti. Figyelte, mit írok, hogyan számolom el a búzát. De tudom, 
az a bunkó még rendesen írni sem tud. Mikor a Danilo tanító úr 
megpofozta, mert zsíros volt a füzete, kiugrott az iskola ablakán, és 
nem is ment tovább iskolába. írni sem tanult meg. Számolni is csak 
úgy tud, ha az ujjait használja.

- De gyújtogatni, azt tudott! - válaszolta Vicuska mérgesen. - 
Biztos akkor, amikor elszökött a csendőrök elől, elment partizánnak.

- Az a másik taknyos meg lóháton jött! - mesélte tovább Ferenc. - 
A Sági Jóskától vette el. Az a szerencsétlen meg nem akarta neki 
odaadni. Ezek meg öten-hatan jól megverték, megrugdosták, kiver
tek pár fogát is. Be volt dagadva az egész arca. Azt mondja nekem a 
Jóska, éhen pusztul a családja is meg a jószágai is. Minden élelmet 
elvettek tőle!

- Édes, jó Istenem! Mi történik itt?! Borzasztó! Remélem, min
ket nem bántanak!

- Tedd el holnapra az ebédet, Vicuska! - szólt halkan Ferenc. - 
Nem bírok most enni, majd holnap megesszük.

- Jó, én sem bírok enni! - válaszolta az asszony, s a kihűlt ebédet 
betette az éléskamrába.

így izgatottan és félelemben tértek nyugovóra. Vicuska hango
san imádkozott is.

Éjfél lehetett, mikor nagy zajra ébredtek. Nem tudták, mi történt. 
A nagykapun zörögtek, dörömböltek. A kutyák vonyítása és a nagy 
zörej felverte az egész utcát. Mindenki rémülten figyelte Ferencék 
házát, de senki nem mert még ablakot sem nyitni.
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- Kimegyek, kinyitom a kaput, mert betörik - mondta Ferenc, s 
csak papucsot húzva a lábára, kiment kaput nyitni. Nem kellett lámpát 
sem gyújtani, a telihold fénye bevilágította az egész udvart, a nagykaput 
is. Vicuska megállt a konyhaajtóban, s rémülten figyelte, mi történik.

Mikor Ferenc kaput nyitott, két ember állt előtte. Rögtön felis
merte mindkettőjüket. Az egyik magas, vékony, a hétköznapokban 
cipészsegéd. A másik alacsony, köpcös, a vasútállomáson dolgozott, 
mint rakodómunkás. Mindkettőnek katonaruhája, fegyvere volt. 
Sapkájukon piros anyagból, szabálytalanul kivágott ötágú csillag.

- Hegyi Ferenc? - szólalt meg a kis köpcös, kissé dadogva és 
izgatottan.

- Igen - válaszolta Ferenc - De hát, ismertek.
- Fogd be a pofád! - szólt újra a kis köpcös. - A Városi Népi 

Tanács nevében, a nép nevében... - dadogta.
Bizonyára volt egy szöveg, amit ilyenkor el kellett mondani, de a 

megjegyzése gondot okozhatott most neki, s izgalmában mindent el
felejtett. A másik talán, okosabb lehetett, mert csak ennyit mondott:

- Velünk jössz!
Ferenc mozdulatlanul állt a kapuban. Számtalan gondolat su

hant át agyán, gyönyörű és gondtalan gyermekkorától, a legutóbbi 
évek s napok borzalmas eseményeiig. Egyszerre mindent megértett. 
Csak azt nem, miért?! Nem szólt semmit. Imádkozni kezdett magá
ban. Követte a két fegyveres parancsát, remélve, ha engedelmeske
dik, nem esik bántódása.

Vicuska könnyes szemmel, riadtan szaladt be a konyhába, és ki
hozta Ferenc kabátját a fogasról. Az udvar közepéig jutott, mikor a 
magas vékony gorombán odaszólt neki:

- Az már nem kell!
Vicuska megtorpant az udvar közepén. Magához szorította férje 

kabátját,és zokogva, imádkozva a kapuhoz ment.
Ferenc lehajtott fővel, egy szál ingben, lassú léptekkel, a két fegy

veressel eltűnt az utca sötétjében.
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Sándor Zoltán

,A GONOSZ 
ATVALTOZASA





A porszemcsék sercegtek a forró levegőben, amikor a paraszt
szekér kigördült az országúira. A rekkenő hőségtől a bakon 
ülő két nő előtt megremegett a végeláthatatlan rét. Az idősebbikük 

a mögötte levő kasból kiemelte a ballont, vizet öntött a kezére, és 
kendője alatt benedvesítette fejét és tarkóját.

- Iszol?
A gyeplőt tartó lány megrázta a fejét. Arcán izzadságcseppek 

gyöngyöztek. Bokáig érő ruháján keresztül is kivehető volt karcsú, 
nyúlánk termete.

Miután ivott, az asszony visszahelyezte a ballont a helyére. Meg
lebegtette térdig felhúzott szoknyáját, és szemét lehunyva, engedte, 
hogy a zötykölődő szekér elringassa. Néhány percig bóbiskolhatott. 
Arra lett figyelmes, hogy a kocsi lassabban halad.

- Miért lassítottál le?
A lány egy rongyokba bugyolált férfira mutatott. Szakadozott 

nadrágját kócmadzag tartotta, koszos ingjén lyukak éktelenkedtek, 
kopottas kalap volt a fején. A közeli nádas szélén ücsörgött, botjával 
messziről integetve. Amikor a közelébe értek, felállt, és feléjük indult.

- Adjon isten!
- Mit akar?!
Az asszony szúrós tekintete nem tántorította el a férfit.
- Egy kis vizet, ha van... esetleg némi harapnivalót...
A szélben hallani lehetett a nád suhogását.
- Nagyon hálás lennék érte...
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Halkan, tagoltan beszélt. Arcát mélyen ülő ráncok szántották.
- Két dűlőhosszra innét van egy kút.
- Anya...
- Egy öreg eperfa magasodik a közelében. Nem lehet eltéveszteni. 

Ha a kányák nem csipegették le az összes termést, epret is talál rajta.
- De anya...
- Ne anyázz nekem annyit, hanem üss a lóra, és gyerünk tovább!
A lány nem mozdult, mire az asszony dühösen felkapta az ostort, 

és rácsapott a lóra. A jószág két hátsó lábára ágaskodva hangosan 
felnyerített, és vágtatni kezdett. A lánynak erősen meg kellett ránta
nia a kantárt, hogy visszafogja a szilaj mént. Ruhája szegélyével le
törölte a verejtékező arcára rakodott port, és hátranyúlt a ballonért.

Percekig szótlanul haladtak. Az asszony szendergett, a lány a szi
kes utat figyelte.

- Néhány korty víz igazán nem ütött volna bennünket agyon...
- Nekünk is kell, messze van még a tanya. Meg ki tudja, kiféle-mi- 

féle... Egyáltalán mi a kórságot keres ekkora kánikulában errefelé?!
- Lehet egy nyáj nélkül maradt szegény juhász...
- Vagy egy útonálló csavargó! Haramia, aki csak arra várt, hogy 

alkalmat adjunk neki, hogy ránk támadhasson!
- Legalább a fonnyadt barackot odadobhattuk volna neki. Azt 

már úgysem tudjuk még egyszer piacra vinni...
- Megeszik a disznók.

*

A félhomályba borult istállót széna- és trágyaillat járta át. A lány 
combig feltűrt szoknyában ült a fejőszéken, és egy faedényt szorítva 
térdei közt két kézzel fejte a tehenet. Meztelen lábán friss tej csör
gött. Édesanyja nagy dirrel-durral rontott be az istállóba. A fafogú 
gereblyét a sarokba vágta, és egy cserépköcsögöt tett a lánya elé.

- Öntsd át, ami van!
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A lány felemelte az edényt, és a felfogott nyerstejet átöntötte a 
köcsögbe. Visszahelyezte az edényt a tehén tőgye alá, de mielőtt 
folytatta volna a munkát, anyjára nézett.

- Megmondanád, mi ütött beléd?
-Mi... Mi...
Kötényében megtörölte a kezét, és végighúzta ujját a köcsög szá

ján. Nagyot cuppantva lenyalta a langyos folyadékot.
- Ez az istenverte Pisti zöldet adott a malacoknak, és lefososod- 

tak! Ott gubbaszt mind az akolban, vizet sem isznak. Még csak az 
hiányzik, hogy elpusztuljanak! A fene enné meg... Eggyel is tör
ténjen valami, levonom a fizetségéből! Mit képzel ez a kis semmi
rekellő, azért fizetem, hogy kárt tegyen?! Semmit sem lehet bízni 
a nyikhaj emberállatára! Nem való ennek a kezébe sem eke, sem 
kasza! Kártya meg pálinka! No azt jó volna!

- A Pisti nem olyan...
- Te meg aztán nagyon tudod! Mind olyan! Értetted?! Mind egy 

szálig! Apád is olyan volt! Napestig handabandázott, ahelyett, hogy 
megfogta volna a munka végét!

A lány bosszúsan megfordult, és folytatta a fejést.
- Hiába zsörtölődsz, ami igaz, az igaz. Apád egy senkiházi mi

haszna volt!
- Nem akarom ezt hallgatni!
- Pedig most, ha akarod, ha nem, meghallgatod...
Az asszony egy sámlit kerített, és lánya mellé telepedett.
- Nagyzásra hajlamos kurafi volt... Egy iszákos szoknyapecér! 

Akkor sem volt egyedül, amikor keresztül gázolt rajta az a kocsi. 
Pöffeszkedésével megtévesztett bárkit, aki nem ismerte. Olyan rátar- 
tin kérte meg a kezem, mintha legalábbis ő tenne szívességet édes
apámnak, amiért elveszi a lányát, holott szép hozománnyal léptem 
a házasságba. Apádnak ez egyet jelentett: lehet miben kártyázni... 
Azt képzelte, hogy majd kártyával szerez magának gazdagságot. Az 
első jószágok elvezetésekor nem szóltam semmit..., azt hittem, ab
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bahagyja..pedig be kellet volna látnom már akkor, hogy sohasem 
változik meg. Nemegyszer a csűrbe vagy a disznóólba menekültem 
előle, amikor részegen jött haza, nehogy bántalmazzon. Az állatok 
közt vártam meg, hogy elaludjon, akkor lopóztam be a házba. Mit 
sem ért, sokszor megkaptam a magamét másnap... De amikor az al
másderesemet is elherdálta, kikeltem, és azt mondtam neki, hogy ez 
volt az utolsó, hogy a hozományomból valamit eltékozolt. Tudod, mit 
tett?! Rám üvöltött, hogy ne pofázzak bele a dolgába, hajamnál fogva 
kiráncigált a házból, kikötött ahhoz a fához, és megostorozott. Úgy 
megvert, hogy még a tejem is elapadt... Ez pont akkoriban történt. 
Akkor megfogadtam, hogy soha többé nem engedem meg, hogy egy 
ujjal is hozzám érjen. Azt mondtam neki, ha csak még egyszer meg
próbálja, egyszülött gyerekemre esküszöm, hogy megölöm...

Felkelt, és lánya vállára tette a kezét.
- Ez nyilván hatott rá. Többé egyáltalán nem foglalkozott velem, 

még csak nem is beszélt hozzám, átnézett rajtam, mintha levegő 
volnék. Bárcsak a nyakadat törnéd, átkozódtam mindig, amikor el
ment hazulról...

A lány ellökte az anyja karját, ingerülten fölpattant, és a kijárat 
felé szaladt.

- Meneküljél csak! Azt a legkönnyebb...

*

Az útszéli nyárfák lombjai között a felkelő nap vörösessárga csí
kot húzott a tanya udvarán. A harmatos fűben kapirgáló baromfik 
közt a fiú vödörrel a kezében a disznóól felé tartott, a lány vizet me
rített a házzal szemben levő gémeskútból. Az asszony megigazította 
a lábán a bocskorát, és vállára emelte tarisznyáját.

- Ha végeztetek az etetéssel, gyertek utánam. A kiskereszt mö
götti dűlőben leszek. Iparkodjatok!

Kapáját fogva elment. A két fiatal egy-egy pillantást vetett utána.
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Pisti a malacok elé szórta a kukoricát, majd az üres vödröt oda
vitte a lánynak.

- Képzeld, Rózsa, azt álmodtam, hogy értek az állatok nyelvén.
- Érdekes...
- Kutyák, macskák, kecskék és bárányok álltak körül, és mond

ták el nekem történeteiket.
- És mit meséltek?
- Nem emlékszem.
A lány elfintorodott.
- De biztos vagyok abban, hogy mindegyiküket értettem...
- Sokra mész vele...
- Te mit álmodtál?
- Nem volt nekem időm ilyesmire...
Pisti megcsóválta a fejét, és a vízzel teli csöbörrel visszaindult a 

disznóól felé. A lány újból leengedte a mélybe a vödörtartó rúdhoz 
abronccsal erősített favödröt, és a fiú után nézett. A tehertől meg
feszülő szálkás izmokat figyelte. Majd megmerítette az edényt, és 
az istállóba ment megitatni a tehenet. Ahogyan előrehajolt, hogy 
kiöntse a friss vizet, inge annyira elállt testétől, hogy felülnézetből 
teljesen kivehetőek voltak apró, kerekded mellei.

- Rózsa... Én befejeztem.
A fiú közvetlenül a lány mögött állt, kíváncsian vette szemügyre 

az elébe táruló látványt.
- Mindjárt végzek én is.
A fiú bólintott, és végignézett a kecsesen ívelő nyakon, a hajo

lástól kidudorodott csigolyákon, a szabályos kicsi füleken, pihés ka
rokon, belesett a bő ingnyakon. A lány felegyenesedett, fordultában 
nekiütközött a fiúnak.

- Menj egy kicsit arrébb!
A fiú nem mozdult. Szótlanul bámult a lány sötét szemébe. Meg

simogatta a keskeny, szív alakú arcot, ujjával félénken érintve a lány 
vékony szájszélét, amely alól gyöngysor fogak tűntek föl.
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- Mit csinálsz?
A fiú az ing alatt a lány meztelen vállára csúsztatta kezét, és enyhén 

magához ölelte őt. Húsos ajkát a lányéra illesztette. Rövides tapoga
tózás után a két nyelv mohón ölelkezett össze és csúszott át a másik 
szájüregbe. A lány kezéből a vödör tompa koppanással a földre esett.

Csókolózás közben körbesimogatták egymást, Pisti Rózsa szok
nyája alá nyúlt, végigcsúsztatta a kezét a hamvas bőrön, majd ki
gombolta a lány ingét és a nyirkos mellek közé túrta arcát, sóváran 
nyalva végig a duzzadásig megfeszült bimbókat. Karjába emelte a 
lányt, és a szalmára fektette.

- Pisti... Ezt nem lenne szabad...
A fiú nem szólt semmit, letolta a nadrágját, felhajtotta a lány 

szoknyáját, és a feszes farpofákba markolva, megduzzadt hímvesz- 
szejét beletolta a csordultig átnedvesedett hüvelybe.

Rózsa felnyögött, és Pisti hátába vájta körmeit.

*

Az asszony meggyújtotta a mestergerendán lógó petróleum
lámpást, levette a kötéshez szükséges kelléket az almáriumról, és a 
hokedlira ült. A felülről eső fátyolos fényben tompán kirajzolódott 
energikus arcéle: hegyes álla, oldalról ívelt állkapocscsontja, előre
nyúló, nagy orra. Az udvarról belépő lány néhány másodpercig el is 
bámészkodott kézimunkázó édesanyján.

- Mindennel végeztél?
Rózsa bólintott, és az asztalhoz ült, anyjával szemben.
- Az istállóajtót is kitámasztottad, nehogy kinyissa éjjel a szél?
- Kitámasztottam.
- Akkor jó...
Néhány percre az óra halk ketyegése töltötte be a helyiséget.
- Nem is meséltem még! Találkoztam ma Révész Icuval a réten. 

Az országúitól nem messze dolgoztam éppen, amikor arra ment 
vadonatúj szekerén. Nem volt rest megállni, hogy megnézhessem a 
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kocsit, és elkérkedjen vele, hogy az ura, Mihály, mennyi pénzt örö
költ. Mondta is, hogy kitől, de nem jegyeztem meg. Abból vették a 
bricskát. Meg rengeteg jószágot és földet is kaptak állítólag...

Abbahagyta a kötést, és lányára emelte tekintetét.
- Látott téged a múltkorában valahol. Nagyon szép vagy... álla

pította meg. Mikor mész férjhez, kérdezte, de még mielőtt bármit 
is mondhattam volna neki, azonnal eldicsekedett, hogy a lányának 
megkérte a kezét valami gazdag vidéki család sarja. Nemsokára la- 
kodalmaznak. Képzeld, Ágnesem, mondta, jövő ilyenkor már akár 
nagymama lehetek...

- Anya, egyáltalán nem érdekel, hogy Révész Katica férjhez 
megy, főleg az nem, hogy kihez, én...

- Engem sem érdekel, csak mondom, amit hallottam. Különben 
meg olyan kis vakarcs, szegény... Igaz, az anyja sem volt különb, ő is 
egy nyeszlett, lapos mellű, semmilyen menyasszony volt.

A lány fölállt, és töltött magának egy pohár vizet a kancsóból. 
Nagyokat kortyolva megitta.

- Megyek, lefekszem.
- Meg sem mosakszol előtte?
- Mosakodtam már.
- Mikor?
- Mielőtt bejöttem.
- Odakint?
- Igen. Nem láttad, hogy reggel kitettem a fateknőt a napra, 

hogy megmelegedjen benne a víz?
- Most hogy mondod...
A lány benyitott a hálószobába.
- Ne csukd be az ajtót, mindjárt megyek én is, csak még ezt az 

egy sort befejezem.
Rózsa levetkőzött, magára húzta hálóingét, és lefeküdt. Az asz- 

szony nem sokra rá félretette a kötését, vizet öntött a bádoglavórba, 
és megmosakodott. Elfújta a lámpást, és bebújt lánya mellé az ágyba.
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- Mindenki tudta, hogy szerelmes apádba...
- Kicsoda?
- Icu.
- Még mindig vele foglalkozol?!
- Nagyon féltékeny volt rám, amikor apád megkérte a kezemet. 

Azt mesélték, hogy hetekig megállás nélkül bőgött, annyira odavolt, 
hogy orvosért kellett szalasztani, hiába, mert nem tudott segíteni 
rajta, papot hívtak, hogy oldozza föl bűnei alól, és áldja meg, talán 
akkor megkönnyebbül, de így sem lett jobban, végül még egy javas
asszony is meglátogatta, az a hír járta, hogy rontás van rajta...

*

A lengedező szél friss trágyaillatot hordott szét a tanyán. Pisti 
az istállótrágyát talicskázta ki éppen a ház mögötti trágyadombra. 
Az asszony megvárta, hogy kiürítse a taligát, majd intett neki, hogy 
jöjjön az udvar közepén magasodó diófához. A fiú az istálló elé 
tolta a talicskát, ingében megtörölte a kezét, kirázta bocskorát, és 
krosnyogva a fa alatti pádon üldögélő asszonyhoz ment.

- Nehéz a munka?
- Nem, asszonyom.
- Beszélni szerettél volna velem.
-Igen...
- Mondjad akkor, mit szeretnél.
- Most?!
- Most van egy kis időm, különben annyi a dolgom, hogy ezt 

sem tudom, honnan kezdjem. Hallgatlak.
- Én... Ágnes néni...
- Ne Ágnes nénizz nekem, az ég szerelmére, hanem mondd már, 

mit akarsz, ha pedig nem akarsz semmit, akkor menj vissza dolgoz
ni. Hála istennek, van elég tennivaló!
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- Szeretném megkérni a lánya kezét... Gondoltam, hogy majd 
az о jelenlétében teszem meg, de ha már így alakult, akkor...

Az asszony meghökkentett végignézett a fiún, majd felröhögött.
- Te tréfálsz velem?
Pisti megrázta a fejét.
- Nagyon boldog lennék, ha Rózsa hozzám jönne feleségül...
Az asszony elkomolyodott. Kissé előrehajolt.
- Idefigyelj, annyit mondok erre a képtelenségre, hogy szó sem 

lehet róla!
- Rózsa és én már megbeszéltük... Kérdezze meg csak tőle... 

elfutok érte a rétre, idehívom, és...
- Nem mész te sehová! Pucolsz vissza lapátolni a szart!
- De Rózsa hozzám akar jönni...
- Nem érdekel, mit akar, és mit gondol Rózsa. Nem tud ő még 

az életről semmit. Rózsa a szépségével egy grófot kaphat, nem egy 
ganajtúró napszámost!

Pisti megsemmisülten nézte az asszonyt.
- Tudod, hányán megkörnyékezik egy-egy falusi piacon?! ízlé

sesen öltözött, jó modorú, tehetős fiatalemberek. Mindegyikük a 
szépségét dicséri... Egyikük azt mondta, hogy arcának tündöklése 
bearanyozza a körülötte lévő világot... A másik megnyugtatónak 
nevezte ábrándos tekintetét... A harmadik szerint pedig bogárfe
kete hajába telepedett az éjszaka csendje... Ilyeneket mondanak rá, 
meg sokkal cifrábbakat is, meg sem tudom mind jegyezni... Meg 
lépten-nyomon kalapot emelnek a szorgalma előtt. Ezekkel akarsz 
te versengeni a kegyeiért?!

- De mi szeretjük egymást! És ha maga nem adja ránk áldását, 
akkor... akkor...

- Takarodj a szemem elől, míg el nem csaplak a háztól! Akkor 
teszem ki a szűröd, amikor csak akarom, azonnal találok helyetted 
öt másikat, csak ez a jámbor szívem ne lenne, amely mindig meg
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esik rajtad, pedig nem érdemied meg... Nemcsak ügyetlen vagy, 
hanem még szemtelen is... Megboldogult anyád miatt vagyok eny- 
nyire elnéző veled, de ha így folytatod, már nem sokáig...

*

Rózsa egy kaszroj paprikást vett le a tűzhelyről. Az asztalra tet
te, és telemerte a gőzölgő étellel a két kikészített tányért. Kenyeret 
szelt, majd megkopogtatta a piciny ablakot. Édesanyja lámpással a 
kezében az istálló irányából iparkodott befelé. A fogasra akasztotta 
bekecsét, és asztalhoz ült.

- Elülik bent a meleg. Reggelre biztos megfagy.
Rózsa keresztet vetett, és kanalazni kezdte az ételt.
- Nem is meséltem még, furcsát álmodtam az éjjel. Édesapádat 

és magamat láttam anyaszült meztelenül ízetlenkedni... Hófehérre 
mázolva, kézen fogva sétáltunk végig az udvarunkon, nyomunkban 
pedig több száz állat jött. Mind fehér volt. Mögöttük érkeztél te. 
Habfehér voltál, mint egy angyal, csak a szárnyaid hiányoztak. Ko
romfekete üstököd úgy lobogott utánad, mint a zászló... Egy óriási 
meszelőt tartottál a kezedben, és fehérre meszelted vele az ottho
nunkat: a házfalakat, a kútkávát, a gyümölcsfákat, még a diófát is, 
amelynek ágairól álmomban almák csüngtek...

Beleszürcsölt a paprikásba, és megmártott benne egy darab kenyeret.
- Apáddal a fáról figyeltük a szorgoskodásod, a sok-sok állat 

pedig elözönlötte az udvart. Gyöngytyúkok, krédlik, libák, kacsák, 
pulykák..., aztán kecskék, birkák, kismalacok és néhány hatalmas 
disznó. Ott volt mind, amelyik életének a két kezemmel vetettem 
véget, hogy enni tudjunk, és felnevelhesselek téged... Kés, kisbalta, 
a kőikéit felzabáló, megkergült anyakoca esetében pedig fejsze és 
kasza végzett velük. Nem tudom, honnan tudtam mindezt, de tud
tam... Arra gondoltam, mennyi vér tapad ehhez a kézhez, mennyi 
halál azért, hogy élhessünk...
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Jóízűen falatozó lányára pillantott. Végiggombolós kötött puló
ver volt rajta. Varkocsba fogott haja kétoldalt vállára simult.

- Nagy beleéléssel igyekeztél bemeszelni mindent magad körül. 
Eltakarni a mocskot és a szennyet, amit magunk körül teremtünk, 
s amit magunk mögött hagyunk. Tisztára súrolni kis világunkat... 
Még a fa terméseit is óvatosan lefestetted, azután a fa törzséhez tá
masztottad meszelődet, letéptél egy almát, hatalmasra tátottád a 
szádat, és beleharaptál a hófehérre meszelt gyümölcsbe. Apáddal 
a fa tetején összekuporodva figyeltünk. Annyira valósághű volt, 
hogy... esküszöm, ébredéskor almaízű nyál csordult a párnámra...

Rózsa az edényhez tolta tányérját, és még egyszer telimerte. Az 
asszony letette kanalát, és átható tekintetét lányára vetette.

- Kár, hogy te nem meséled el az álmod. Abból ítélve, amennyit 
hallottam belőle, izgalmas lehetett...

A lánynak elkerekedett a szeme.
- Az éjjel megtudtam, miért mondogatta mindig megboldogult 

öreganyám, hogy az embernek álmában rendszerint olyan dolgok is 
megviláglanak, amelyek egyébként eszébe sem jutnának...

*

Rózsa a mosóteknő felett kicsavarta a kiöblített ruhákat, majd 
a bádoglavórba halmozta őket. Amikor az utolsóval is végzett, ki
domborodott pocakjához szorította a lavórt, és a szárítókötélhez 
döcögött. Alighogy kiterítette az első ruhaneműt, a lába szárán 
végigcsorgó folyadékra lett figyelmes. Szorongva pillantott a szok
nyája alá. Kiborította a lavórból a ruhákat, s amilyen gyorsan csak 
tudott, a diófához sietett. Leült a padra, és a bádoglavórt a fatörzs
höz ütögette. Ágnes lélekszakadva rohant a rét felől, még a kendője 
is lecsúszott a fejéről. Felsegítette a lányt, és a ház felé támogatta. 
A pad alatt egy víztócsa maradt.
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Az asszony az ágyra fektette a lányt, lecibálta róla a szoknyát, és 
térdben behajlította a lábát.

- Lélegezz mélyeket! Rögtön jövök, csak teszek oda vizet!
Mire visszatért, a lány könyökére támaszkodva feküdt, és torka - 

szakadtából ordított. Annyira legyöngítette a sok erőfeszítés, hogy 
már-már elalélt, ingje csuromvizesen tapadt testére, csapzott haj- 
tincsei arcára ragadtak. Sötét este volt már, amikor a viharlámpás 
fényében Ágnes rákiáltott lányára.

- Nyomjad! Nyomd minden porcikáddal! Jön! Már látom is! 
Nem a feje van elöl, de nincs semmi baj! Nyomjad, így, még csak 
egy kicsit bírd ki...

A kisded édesanyja vérfagyasztó sikolya közepette pottyant a 
világra, és azonnal felsírt. Rózsa feje a kimerültségtől a párnára ha
nyatlott, Ágnes pedig másodpercekig megütközve nézte a karjában 
tartott újszülöttet.

- A gonosz visszatért...
Az ágyra ejtette a csecsemőt, és reszkető testtel az ágy mellé he

lyezett hokedlira rogyott. A lámpás gyér fényében elszörnyedve fi
gyelte a rúgkapáló kicsit.

- Szépen megmondta anyus, a gonosztól lehetetlen megszaba
dulni, ha egyszer besétált az életedbe, örökre ott is marad... Nincs 
menekvés...

Órákon át meg sem mozdult. Az óramutatók köröztek, a baba 
kezdetben torkaszakadtából üvöltött, majd idővel zihálva elcsende
sedett, végül teljesen elnémult.

- Nincs menekvés előle... A gonosz mindig visszajön. Néha ko
csin érkezik, máskor szóban...

- Anya...
- A gonosz nem hagy el... Megbízhatsz benne... A részeddé válik...
- Anya, miket hordasz össze... Hogy van a kisbaba? Elvágtad a 

köldökzsinórt? Moccanni sem tudok... Kérlek, segíts...
- A gonosz természetében van, hogy folyton visszatér...
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Nagy nehézségek árán a lány felemelte a fejét, és az ágy végében 
lévő csecsemőre pillantott. A baba mozdulatlanul feküdt. A szokásos 
helyen lévő fejét a bal vállából kinőtt fej felé fordította. A két szem
pár úgy meredt egymásra, mintha önmagát keresné a másikban.

- A gonosz elől nincs menekvés... Azt gondolod, hogy végre 
megszabadultál tőle, aztán átváltozik, és ismét itt van veled, nem 
enged el soha... Sohasem...

147





Tóth Lívia

FIATALASSZONY 
VIRAGTENGERBEN





A régi fotográfián négy fiatalasszony ül a virágtengerben. A hát
térben házak láthatóak, a tarka virágokkal borított hatalmas 
kiterjedésű terület egy birtok része. A majort falunyi nép lakta, az 

egykori mintagazdaságban virágot is termesztettek. Persze, nem a 
szépségük, hanem a magvaik miatt, amelyet a tulajdonosok kül
honban értékesítettek. A magszüretre idénymunkásokat alkalmaz
tak, így kerülhettek oda a fényképen lévő nők is, de arról nem szól 
a fáma, hogy a fotózást ki kezdeményezte.

Hogy milyen virágok között ülnek a kacér mosolyú fiatalasz- 
szonyok, a foszladozó sarkú papírképről nehezen állapítható meg. 
Valami bolyhos fejű, talán dália lehet. A fekete-fehér fotót a kor szo
kása szerint később színezték ki. A virágtenger kék, sárga és halvány 
piros, vagy inkább rózsaszín foltokból áll össze. Jobbról a második 
Puskás Rózái lánya. Kötényét és kendőjét világoskékre színezték, 
hátrafésült haja kibuggyan a menyecskésen megkötött kendő alól, 
de az is lehet, hogy szándékosan igazította ilyenre. Kissé hunyorít, 
talán a nap miatt.

Puskás Rózái lánya is a Rozália nevet kapta a keresztségben. 
így volt ez rendjén akkoriban. A lányokat az anyjuk, a fiúkat az 
apjuk után nevezték el. Puskás Rózái férjét és fiát egyaránt Péter
nek hívták. Habár nem ez volt a divat, mégis csak két gyerekük lett. 
Szándékuk szerint alakult így, vagy ennek az okát is a háborús bi
zonytalanságban kell keresni, most már nem tudjuk meg. A szülők 
huzamosabb ideje a temetőben porladnak, pár évvel ezelőtt Rozika 
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is örökre lehunyta a szemét. A fiú még a hatvanas évek elején ki
vándorolt Ausztráliába, mindkét lánya ott született, de egyiket sem 
tanították meg magyarul. Pedig a feleségét is a szikes Bánságból 
vitte magával a hosszú hajóútra. Tettüket a rokonságnak azzal ma
gyarázták, nekik is el kellett sajátítaniuk az új hazájuk nyelvét, ezért 
egyszerűbb volt a kislányokkal angolul beszélgetni.

Puskás Rozálék támasza a fiuk lehetett volna, de miután ő búcsút 
intett a vályogból vert, fehérre meszelt szülői háznak, csak a lányuk 
maradt, aki elég furcsán alakította az életét. Legalábbis a falusiak 
szemében. Korán igent mondott az egyik jóképű legénynek, majd 
amikor hites társát behívták katonának, másnak szült gyermeket. 
Mire megállapodott volna, letelt a három év szolgálat, hazatért a 
férj. Mindenki kíváncsian figyelte, hogyan alakul tovább a szerel
mi háromszög. Rozika a nyolc hónapos babát rábízta a szüleire, és 
visszatért az urához. Hamarosan egészséges kisfiúnak adott életet.

A két öreg - furcsa, hogy így élnek az emlékeiben, pedig ab
ban az időben nem lehettek idősebbek, mint ő most - gondosan 
nevelgette az elhagyott kislányt. Örültek, ha hibátlanul elmondta a 
verset az óvodában, büszkén mosolyogtak a színkitűnő bizonyítvá
nyok láttán, és Puskás Rózái felolvastatta a gyermeklapból az unoka 
megjelent zsengéit. Ö ugyanis csak két osztályt fejezhetett be, kifog
tak rajta a betűk, sehogyan sem akartak szavakká összeállni. Élete 
párja is katonaságnál tanult meg olvasni, a nevét sokáig csak cirill 
betűkkel tudta aláírni.

Éjszakánként néha sietős léptek zajára, ablakzörgésre ébredtek. 
Rozika szaladt haza a kisfiával, menekült a részeges férje elől. Édes
anyja ilyenkor az utcai szobában lévő hitvesi ágyat bontotta meg 
számukra, amelyet sohasem használtak. A helyiségbe ritkán léptek 
be, a szekrényben furcsa illatú ruhák sorakoztak, a kislány, annak 
ellenére, hogy tudta, rosszat tesz, szeretett közöttük turkálni. Pus
kás Rózái a házimunkától, a disznóetetéstől, a csirke kopasztástól 
durva kezével rakosgatta a párnákat, dunyhákat, meleg, puha fész
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két formált a menedékkérőknek. Sejtette, nem maradnak sokáig, 
lánya egy-két nap múlva elfogadja a léha, tékozló ember bocsánat
kérését, és visszamegy hozzá.

A kislánynak gyermekkorában szinte semmilyen kapcsolata 
sem volt az öccsével. Mint ahogyan a szüleivel sem. Az édesapja 
eltűnt, csak jóval később, tizenéves korában találkozott vele először, 
de akkor már nem tudták megtalálni a közös hangot. A férfi később 
is próbálkozott, de a sorozatos visszautasítások láttán feladta. Most 
ugyanabban a kisvárosban élnek, és hosszú-hosszú hónapok múl
nak el anélkül, hogy egyetlen szót is váltanának. A nevelőapját nem 
kedvelte, az édesanyja közömbös volt számára. Kimondva és leírva 
szörnyen hangzik, de ez fedi leginkább az igazságot.

Rozika iszákos férje végül felakasztotta magát. Nem vallották 
volna be, de halála óriási megkönnyebbülést hozott a családnak, hi
szen minél idősebb lett, annál nehezebben bírtak vele. Az unokáit 
imádta ugyan, de az italról, különösen az olcsó, cukrozott pálinká
ról, nem tudott leszokni. Az asszony nem sokáig szomorkodott, új 
párt talált magának, majd, amikor az sem vált be, továbbköltözött a 
következő jelölthöz. A közeli településen élő víg kedélyű zenésszel, 
aki hajlott kora ellenére sem volt közömbös a jó kiállású menyecs
kék iránt, meg is voltak egy ideig. A gyermekei figyeltek fel rá, hogy 
Rozika szellemi képességével nincs minden rendben. Ö maga is 
nevetve mesélte, hogy sokszor szinte ehetetlen a feltálalt étel, mert 
elfelejti, tett-e már bele sót, és néha kétszer-háromszor megsózza. 
Ha kimegy az udvarra, gyakran vissza kell fordulnia, mert nem 
emlékszik, miért indult. Mivel a panaszait kezdetben nem vették 
komolyan, mire orvoshoz került, már késő volt. Előrehaladott Alz- 
heimer-kórt állapítottak meg nála.

Egy falusi szeretetotthonban halt meg, ahol a gyermekei he
lyezték el. A lánya nem vállalta az ápolását. Ideje sem volt rá, és 
nem is érezte kötelezettségének, hiszen az anyja sem gondoskodott 
róla, amikor szüksége lett volna rá. Orvoshoz vitte, megvásárolta 
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a gyógyszereit, minden vasárnap meglátogatta, a ritka tiszta pilla
nataiban beszélgetett is vele, de többet nem tudott, és nem is akart 
nyújtani a szülőanyjának. Rozika gondozása a fiára hárult, aki sokat 
szenvedett vele. A fiát ugyanis szinte soha nem ismerte fel, más ne
veken szólította, azt hitte, most ő a férje, és féltékenykedett, ha nőt 
látott nála. Gyakran meg is szökött otthonról. Kószált gyermekkora 
utcáin, amelyek most teljesen idegenek voltak számára. Az útjába 
kerülőknek arról mesélt, vele nem törődik senki, enni sem adnak 
neki, most is nagyon éhes. Szerencsére, mindig akadt valaki, aki fel
hívta a fiát, hogy jöjjön el az anyjáért. A fiatalember el is ment, de a 
falubeliek furcsán néztek rá, miközben Rozika szinte falta a könyör- 
adományként kapott sült húst és karéj kenyeret. Ezek valóban azt 
hiszik, éheztetem - panaszkodott a nővérének, majd betelt nála a 
pohár, és keresett egy biztonságos helyet, ahol a nyugdíja ellenében 
vállalták a megbomlott elméjű asszony felügyeletét.

A ház tiszta volt, hányás vagy vizelet szaga sohasem érződött, 
beszélgetőtársak is akadtak, Rozika mégis elvágyódott. Nehezen 
értette meg, hogy most már itt kell élnie. Mindig azt kérdezgette 
a gyermekeitől, mikor viszik haza. Megígérte, jól viselkedik, nem 
zsémbeskedik, és nem szökik el...

Pár hónap múlva váratlanul meghalt. A kövérkés, harsány hangú 
ápolónő szerint egymás után kétszer is megütötte a szél. A lánya kis
sé gyanakodott ugyan, de azzal nyugtatta magát, a hölgy hónapról 
hónapra megkapta a kért összeget, nem lehetett érdeke, hogy meg
szabaduljon egy ilyen jól fizető betegtől. Szülőfalujában temették el, 
az első férje mellé, a gondosan elkészített és előre kifizetett közös 
sírhelyre. A síremlékre, amelyet már évekkel azelőtt megcsináltatott, 
Rozika gondosan felvésette a saját nevét és a születési dátumát is. 
Elhalálozásának éve azóta sem került fel a kőre, pedig a lánya rend
szeresen gyomlálja, kapálgatja a sírt, virágot visz a vázákba.

Talán attól fél, ha nem így tesz, szájára veszi a falu? Vagy lelkiis
merete háborgó hullámait nyugtatgatja, amelyek az évek múlásával 
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egyre magasabbra csapkodnak? Esetleg az lenne az oka a gyakorivá 
vált temetőlátogatásoknak, hogy mostanában, ha belenéz a tükör
be, mintha az édesanyját látná? Korábban soha nem vette észre, 
hogy ennyire hasonlít rá.

Vagy talán azért, mert ő is egyre gyakrabban visszalép az au
tójához, hiszen nem biztos benne, bezárta-e? Sűrűn visszaszalad a 
kapuból ellenőrizni, kikapcsolta-e a vasalót, és rettegve emeli szájá
hoz az első kanál levest, mert nem emlékszik, mennyi sót tett bele.
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Vadlövő Gabriella

AZ ÜSTÖKÖS





1986. április 23.

Elképesztő dolog történt. Már éjfélre járt az idő, amikor hazafelé sé
táltam. Munka után ugyanis István születésnapját ünnepeltük. Har
mincéves lett, mégsem csapott olyan nagy bulit, mint amilyenre szá
mítottam. Csak néhányan voltunk, és néhány sört dobtunk be. Ügy 
tűnik, megviselte a dolog. Nem hittem volna... Ügy viselkedik, mint 
egy nő... Azon sem lepődnék meg, ha hamarosan felvarratná a rán
cait. Nem értem. Én egész jól viseltem tavaly a bűvös harmincas határ 
átlépését. Mekkora buli volt! Most pedig jobban érzem magam a bő
römben, mint valaha. De István... Ö más. Megviseli az idő múlása. 
Bizonyára nem tudja megemészteni azt, hogy még mindig nincs fele
sége, gyereke, kertes háza... De ki akarja mindezt? Engem ezek a dol
gok nem érdekelnek. Addig élvezzük az életet, amíg lehet, nem igaz?

De teljesen eltértem a témától. Nos! Hazafelé tartottam, egyedül 
sétáltam az utcán. A többiek természetesen autóval vágtak neki az 
éjszakának, én viszont szeretek a természetben kóborolni. Most is, 
mint minden éjszaka, amikor a szabadban vagyok és derült az ég, 
elméláztam. Felnéztem, és arra gondoltam: „Istenem, milyen töké
letes! Milyen gyönyörű, és mekkora nyugalom sugárzik a sötétkék 
mélységből, amelyen milliónyi csillag pislákol, és csak a Hold fénye 
ragyogja be!”

Mindig úgy éreztem, így teljes az égbolt, így tökéletes. De most 
hirtelen, egy gyönyörű, ragyogó üstökös tűnt fel az égen, és min- 
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dent, az egész világot elárasztotta fényével. Soha nem töltötte be 
még ilyen ragyogás az eget. Csóvájának lágy fénye végigsiklott a 
sötét bársonyon, és új, szebb, ragyogóbb színben láttatta az addig 
tökéletesnek hitt égboltot. De a világító csoda csak rövid ideig volt 
jelen. Ugyanúgy eltűnt a semmibe, ahogyan a semmiből termett az 
égre. Az égbolt ugyanolyan lett, mint előtte volt, egy különbséggel: 
már nem volt tökéletes. Az üstökös fénye ugyan eltűnt, de emléke 
megmaradt. A milliónyi csillag és a Hold már nem tudták kitölteni 
a fénylő csóva után maradt sötétséget. A csoda eltűnt, az égbolt pe
dig üres lett nélküle.

1986. április 24.

Ma meséltem a diákjaimnak az üstökösről. Többen is látták. Ter
mészetesen csak mint természeti csodát emlegettem. Elmondtam, 
hogy ez a Halley-üstökös volt, amely 76 évenként jelenik meg. Egy 
üstökösnek magja van és csóvája, és a csóvája az, ami visszaveri a 
napfényt, ezért világít. Az égbolt szépségében való csalódásomat 
nem osztottam meg a diákjaimmal.

1986. május 4.

Úgy tűnik, összeesküdtek ellenem az istenek... Ma a múltkori eset
tel ellentétben, verőfényes napsütésben sétáltam haza tanítás után. 
Szeretek tanítani. Szeretem a diákjaimat. Se nem túl kicsik, se nem 
túl nagyok. Néhányukon már kezd kiütközni a pubertáskori őrület, 
de szerencsére befejezik az általános iskolát, mielőtt teljesen elmen
ne az eszük. De már megint elkalandoztam. Hazafelé tartottam, de 
nem a megszokott úton. Tettem egy kis kerülőt, olyan szép volt az 
idő. Szeretem hallgatni a madárcsicsergést, de az autók zaját is, sze
retem a csendet és a hangzavart, szeretem a napsütést és az esőt is. 
Szeretem a természetet.
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Ma is céltalanul bolyongtam, amikor megpillantottam egy igazi 
természeti csodát egy kertben, amint a rózsabokrot metszette. Or
mótlan, nagy kerti kesztyű volt a bal kezén, a jobb kezében olló, a lá
bán pedig óriási papucs. Nem is tudom, hogy nem botlott fel benne. 
Kék nyári ruha volt rajta, bársonyos barna haja ugyan fel volt tűzve, 
de néhány tincs már kihullott a homlokára és a vállára. Már néhány 
órája dolgozhatott a kertben. Először nagyon groteszknek tűnt a 
gyönyörű lány az óriáspapuccsal és kesztyűvel, és a hatalmas ollóval 
a kezében. De ahogy néztem, rájöttem, hogy így még szebb. A hozzá 
nem illő dolgok csak még jobban kiemelték szépséget, törékenysé
gét. Soha életemben nem láttam még szebb teremtményt. Vicces, 
de a mesékből ismert közhely jutott eszembe róla: „A Napra lehet 
nézni, de rá nem.” És valóban így volt. Túlragyogta a napfényt is.

Nem tudom, mennyi ideig állhattam ott egy helyben, földbe 
gyökerezett lábakkal, megbabonázva. A tünemény egyszer csak 
felpillantott, rám nézett. Észrevette, hogy figyelem. Én pedig, én, 
egy 31 éves férfi, akinek már több tucat nővel volt dolga, zavarba 
jöttem... Azt hiszem, megpróbáltam rámosolyogni, de nem jött 
össze. A lány lehajtotta a fejét, és tovább dolgozott rám se hederítve. 
Én pedig elkullogtam, mint egy megvert kutya. Persze, most pedig 
marcangolom magam. Miért nem mondtam valamit? Akármit??? 
Miért nem mutatkoztam be, vagy magyaráztam meg, hogy miért 
álltam ott mint egy faszent, és bámultam percekig? Nem hiszem 
el... Úgy viselkedtem, mint egy kamasz. Miért éledt fel bennem 
ugyanaz a szorongás, mint az üstökös megjelenésekor? Hisz ő nem 
egy üstökös, ami megfoghatatlanul suhan át ez égen! Ö biztos nem 
elérhetetlen! Miért ijedtem meg? Miért jöttem zavarba? Mi a franc 
történt velem? Meg kell szereznem... Bármi áron, de enyém kell 
legyen a rózsabokormetsző lány...
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1986. május 10.

Nem tudom, mi történik velem... Már egy hete nem tudok rende
sen aludni. Látnom kell a lányt újra. Csak rá gondolok. Nem tudom 
kiverni a fejemből. Vissza kell mennem az elé a bizonyos ház elé. 
Hátha szerencsém lesz, és most is a kertben sürgölődik majd...

1986. május 15.

Ma úgy döntöttem, a kezembe veszem sorsom irányítását. Maga
biztosan és felkészülten indultam el, hogy újra találkozzak vele. Úgy 
terveztem, hogy bemutatkozók neki, és szépen elmagyarázok min
dent. Még a szöveget is betanultam... Órákig gyakoroltam a tükör 
előtt... Ezt kellett volna mondanom: „Szia! Nem tudom, hogy em- 
lékszel-e a rám... Én álltam itt a múltkor megbabonázva a kapud 
előtt, és figyeltem, ahogyan a rózsabokrot metszed. Igazán szégyel
lem, hogy csak úgy, szó nélkül elmentem a múltkor... Jóvátehet- 
ném valahogy? Mondjuk meghívhatnálak egy kávéra.”

A rohadt életbe! Órákig gyakoroltam ezt a pár, egyszerű monda
tot. Aztán mire odaértem a házhoz, már semmire sem emlékeztem. 
Utána meg ott álltam, mint egy idióta a ház előtt, amíg be nem sö
tétedett. De a lány nem jött ki... Talán jobb is így. Úgysem tudtam 
volna semmi értelmeset kinyögni.

De nem is érdekel! Hisz ki ő? Csak egy egyszerű lány!!! Nincs 
is rajta semmi különleges... Egyáltalán nem éri meg sem a fárad
ságot, sem pedig azt, hogy úgy viselkedjek miatta, mint egy barom 
kamasz...

Ez is csak annak az átkozott üstökösnek az utóhatása. Miért kel
lett párhuzamot vonnom közte és a lány felbukkanása között? Igen, 
az üstökös nélkül valóban üres az ég, de a nélkül a lány nélkül még 
tökéletes lehet az életem. Hisz eddig is az volt, nem? Az lett volna?
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Nem számít. Nem is érdekel. Nem foglalkozom többé vele. Még 
csak gondolni sem fogok rá. Elég volt az önsanyargatásból. Vissza
térek a régi életemhez.

1986. május 18.

Na tessék. Máris jobban érzem magam. Két nappal ezelőtt Istvánnal 
felcsíptünk egy-egy csinos lányt. Az én csajomat Dórának hívják, és 
nagyon szép, aranyos, okos és kedves leányzó. Többször is szoktunk 
találkozni naponta, és nagyon jól érezzük magunkat együtt. Igaz, 
néha a rózsabokormetsző lányt látom magam előtt, amikor Dórára 
nézek, de ez természetes, nem? Idővel majd elmúlik... Majd Dóra 
segítségével túlteszem magam rajta.

1986. május 21.

Ma összefutottam a rózsabokormetsző lánnyal a bevásárlóközpont
ban. Hihetetlen, hogy eddig még nem találkoztunk ott, hisz mindig 
ott végzem el a heti bevásárlást. Azt hiszem, felismert... Csak az 
a baj, hogy amikor meglátott, azonnal a pénztárhoz sietett... Mi
ért fél, miért szökik tőlem? Hisz nem tettem semmi rosszat... Azt 
hiszem, mégis magyarázattal tartozom neki. Még a végén azt hiszi 
majd, hogy egy elvetemült kukkoló vagy mi a fene vagyok... Hol
naptól mindennap elmegyek a háza elé, és addig várok ott, amíg 
meg nem jelenik. El kell mondanom neki mindent. Beszélnem kell 
vele... Meg kell tudnia, hogy mit érzek...

1986. május 25.

No, vége a Dóra-féle kapcsolatnak. Nem mondhatnám, hogy hosz- 
szú életű volt... És az a legviccesebb, hogy ő dobott engem. Azt 
mondta, édes vagyok meg okos meg minden, de mintha állandóan 
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máshol járna az eszem. Hát persze hogy máshol jár!!! De ezt ter
mészetesen nem mondtam el neki. Kedves lány volt, nem akartam 
megbántani. De örülök, hogy vége lett az egésznek. Nekem úgyis 
csak a rózsabokormetsző lány kell.

1986. május 27.

Újra elmentem ahhoz a bizonyos házhoz. Nem is kellett sokáig vár
nom, és megjelent a lány. Gyönyörű volt... Gyönyörűbb, mint va
laha. Mellette minden árnynak tűnt. Mintha semmi sem lett volna 
valós rajta kívül... Nem vett észre engem. Hogyan is vehetett volna, 
hisz meglapultam egy bokor mögött. Amikor kijött a házból, már 
várta egy autó. Egy fickó ült benne... Beszállt, és a pasi elhajtott. Én 
pedig ott maradtam. Megsemmisülve.

1986. június 2.

Ma hivatott az iskolaigazgató. Azt mondja, több szülő is kifogást 
emelt a tanítási módszerem ellen. Panaszkodtak ugyanis, hogy a 
gyerekek már hetek óta nem tanulják a földrajzot, mert azt mond
ják, hogy nincs is mit tanulniuk, és a füzeteikbe sem írtak semmit 
körülbelül egy hónapja. Hát én az ő helyükben örülnék, hogy egy- 
gyel kevesebb teher van a gyerekek vállán. Különben is, ők azok 
akik mindenféle marhasággal tömik a gyerekek fejét, mindenféle 
szakkörök, meg sport, meg hangszer... Lélegezni sincs idejük. És az 
igazgató... Szerinte is furcsa vagyok mostanában. Mi a franc bajuk 
van már? Miért nem hagynak békén? Fogalmuk sincs, mi történik 
velem... Nekik csak az a fránya földrajz a fontos... Ugyan kit érde
kel még a földrajz?

Végül annyiban maradtunk az igazgatóval, hogy összeszedem 
magam erre a pár hétre, úgyis mindjárt itt a tanév vége. Aztán ki
pihenhetem magam a szünidőben, és frissen vághatok neki az új 
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iskolaévnek... Idióta... Azt hiszi, fáradt vagyok. Dehogy vagyok 
fáradt... Jó. Összeszedem magam. Csak szálljanak már le rólam... 
Szétrobban a fejem.

1986. június 8.

Na tessék! István bejelentette, hogy megnősül. Elveszi azt a lányt, 
akit akkor ismert meg, amikor én Dórát. Hát kérdem én, normális 
ez az ember? Hisz még egy hónapja sincs, hogy megismerkedtek. 
De ő azt mondja, tudja, hogy az a lány az igazi. Hát erre mit mond
jak? Áldásom rájuk...

1986. június 10.

Ma újra elmentem a rózsabokormetsző lány házához. Sokáig álltam 
ott... De megérte. Láthattam. Igaz, amikor észrevett, visszamene
kült a házba... Nem értem... Mi lehet a gond? Miért szökik előlem? 
De nem számít. Legalább egy pillanatra láthattam...

1986. augusztus 17.

Végre! Újra nálam van a naplóm! István elhozta. Már ideje volt. 
Annyi őrültség történt velem az elmúlt időszakban, le kell írnom 
mindent. Június 10-e óta nem láttam a lányt, mégsem tudtam sza
badulni tőle... Mindennap elmentem a háza elé, de egyszer sem jött 
ki. Egyszer aztán, épp indultam volna hazafelé, reményvesztetten, 
mint már annyiszor, amikor egy rendőrautó állt meg előttem, és 
betuszkoltak a kocsiba. Bevittek az őrsre, és mindenféle értelmetlen 
krédéseket tettek fel. Azt mondták, egy Regina nevű nő jelentett fel. 
A nő ugyanis - a meséjük szerint - nagyon félt már az utóbbi idő
ben, a házából sem mert kijönni. Kérdezgettek, hogy honnan isme
rem, és mit akarok tőle. Miért üldözöm? Hiába bizonygattam, hogy 

165



nem ismerek semmiféle Reginát, és nem is üldözök senkit, nem hit
tek nekem. Aztán addig beszéltek összevissza, mígnem rájöttem... 
Regina nem más, mint a rózsabokor metsző lány... Ö jelentett fel... 
Olyan volt ez a felismerés, mintha egy rozsdás tőrrel döftek volna 
a szívembe, és közben baltával verték volna a halántékomat. Azt 
hiszem, percekig egy szót sem szóltam, majd végül elkezdtem üvöl- 
teni. Többen is odaugrottak, és a székhez kötöztek. Követeltem, 
hogy beszélhessek a lánnyal. Mondtam nekik, hogy azt tette ő az 
életemmel, mint az üstökös az éggel. Beragyogta. De nem figyeltek 
rám. Azt mondták, ne is álmodjak arról, hogy a lány közelébe en
gednek. Majd egyedül hagytak. Én meg csak arra tudtam gondol
ni, hogy mekkora félreértés ez az egész... Csak beszélni szeretnék 
vele, megmagyarázni mindent, biztos megértené... Később újra 
bejött valaki a szobába. Egy enyhén kopaszodó, zömök férfi volt. 
Láttam rajta, hogy ő művelt, okos, és abban reménykedtem, hogy 
megérthet. Mindent elmeséltem neki. Az üstököst, Dórát, a rózsa- 
bokormetsző lányt, az igazgatót és a szülőket, Istvánt. Ö meg csak 
bólogatott, és bőszen jegyzetelt a füzetébe. Azt mondta végül, hogy 
nem kell aggódnom. Minden rendben lesz. És akkor újra autóba 
ültettek, és ide hoztak. Ide, ebbe a steril, fehér szobába, amelyen 
csak egy átkozott kis ablak van, de az is olyan üvegből ám, amelyet 
nem lehet betörni, nehogy a kedves beteg megszökjön. Mert most 
azt hiszik, hogy megőrültem. Bezártak ebbe az otromba diliházba. 
Nem tudják, mi lehet a bajom, de azt mondják, biztos az üstökös 
miatt lettem rosszul. Mennyi idióta! Miért betegedne meg valaki 
egy égitest látványától? Emberek milliói nap mint nap felnéznek az 
égre, mégsem őrülnek meg!

De kibírom... Jól fogok viselkedni. Többé nem lesznek dühro
hamaim. Azt mondták, ha jobban leszek, kimehetek a kertbe. Már 
alig várom. Sétálni szeretnék, nem bírom a bezártságot. De ők nem 
akarják megérteni, hogy végül tényleg megőrülök majd, de attól, 
hogy a négy fal közé csuktak, és csak ezen a kis ablakon át tudok 
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pillantást vetni a világra. Ha jobban leszek, kiengednek. És újra néz
hetem az eget. Ha szerencsém lesz, talán újra láthatom a Halley- 
üstököst. Hisz csak 76 évet kell várni rá... KésőbB pedig talán a 
rózsabokormetsző lánnyal is találkozhatok... És elmondhatok neki 
mindent. Biztos megértené, és megbocsátana...

De most megyek. Nézem tovább az esőt. Szeretem az esőt. 
Olyan gyönyörű. Minden nagyon szép. A világ, a természet, az ég, a 
föld... Minden... Olyan megnyugtató... Olyan megnyugtató a ter
mészet... A csodák azonban... Nos, igazán nyugtalanítóak tudnak 
lenni...
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SZENTTAMASI IRODALMI 
LAKOMA

Most a Gion Nándor Szépirodalmi Pályázat jelentette sikeres 
és kreatív kezdeményezést ünnepeljük, a regény- és a novel
lapályázat díjazottjait (Móra Reginát, Böjthe Pált, Balogh Gábort és 

Sándor Zoltánt), a többi részvevőt, alkotókat (regényírókat és no
vellistákat) - azokat is, akik nem kaptak díjat; kizárólagosan nekik 
és a Gion Nándor Emlékbizottság tagjainak, főszervezőknek és ön
zetlen segítőknek, kiadóknak (Forum és Prometej) mondunk kö
szönetét. A szövegalkotás/teremtés erejét ünnepeljük, az alkotókat 
és kritikusaikat. Csak őket.

A novellapályázat keretében 20 pályaművet értékelt a bizottság: 
dr. Káich Katalin professor emeritus, dr. Bence Erika egyetemi ta
nár és Végei László író. Közülük formai értelemben valamennyi 
megállta a helyét. Szeretném rögtön hárítani azt a - jeligés pályá
zatokhoz kapcsolt - sztereotípiát is, hogy az ilyen pályázatokra ér
kező munkák zöme dilettáns szószaporítás. Ez most nem volt ilyen 
szövegfelhozatal. Talán nem túlzók, ha azt mondom, egyetlen dilet
táns szövegképződmény sem volt a húsz között. Ezért van, hogy a 
három díjazott alkotás mellett még kilencet megjelentetésre javasolt 
a zsűri.

Szombat este az Ecsetgyár utcában - az első díjjal jutalmazott 
novella, a kolozsvári Böjthe Pál alkotása. A Vajdaság messze van - 
sugallta számunkra a távoliság élményét a jelige, amikor még nem 
tudtuk, hogy ki a szerző, ezért a jelige üzenetét sem tudtuk pon
tosan dekódolni. Az Ecsetgyár utca térben messze lehet ugyan a 

169



Vajdaságtól, de szellemi értelemben nagyon is a szomszéd utca vilá
gának hat: a szocializmusból itt maradt társasházának kicsit ugyan
csak a múlt rendszer ottfelejtettjeiként ható lakóival, a lakóközösség 
tagjaival, mindenféle habitusú emberrel, akik ebben az új típusú fo
gyasztói társadalomban kicsit esetlenül ténferegnek, régi beidegző
désekkel, új igényekkel. Számomra két írói opus világát idézte fel: 
Bohumil Hrabal tragikomikus figuráit, meg a vajdasági származású 
Szathmári István ironikus kistörténeteit.

Az anekdota irodalmi alakzatát működteti a győri Balogh Gá
bor valamennyi szövege, a díjazott Kivégzés is, amelyben egy hét
köznapi esemény, a viharban sérült juharfa kivágásának (jelképes 
értelemben: kivégzésének) története hozza felszínre egy térség em
berének kistörténeteit és mítoszait, valódi katasztrófákat és lerom
lásokat. Családtörténeti anekdotákat, társadalmi kataklizmákat. Az 
emberélet kioltásától hemzsegő nagytörténelem képei illeszkednek 
egy falusi család történetébe. Pedig csak egy juharfa szükségszerű, 
igaz, technikailag nem zökkenőmentes kivágásáról van szó.

A Föltámad a szél, Sándor Zoltán harmadik díjjal jutalmazott 
novellája, párhuzamos történeteket görget. Mindkettő a 20. század 
legnagyobb kataklizmája, a második világháború eseményeiben 
fogant: úgynevezett megtorlástörténet(ek), amelyekben az emberi 
kiszolgáltatottság józan ésszel fel nem fogható tragédiái, megrázó 
tanulságok nyernek formát. Miért nem menekül el az ember bizo
nyossá váló végzete elől? Például a kocsin üldögélő, a partizánok ál
tal elhurcolt magyar férfiak Sándor novellájában, amikor még meg
tehetnék? Mert a mi szocializációnk és elsajátított értékrendünk 
mást jelent és tanít velünk. Azt, hogy a világi és az isteni törvények 
értelmében bűntelen embernek nincs mitől tartania. Pedig a nagy
történelemben épp az ellenkezője igaz.

Ez a téma, a kisember sorstragédiája összes félelmével és értel
metlenségével több, a pályázatra beérkezett novellában is megfor
málást nyert, például a közlésre javasolt, „Az már nem kell!” című
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ben, Romoda Ferenc novellájában. Ugyancsak többen fordultak a 
múlt és a jelen század női témái felé, mint például az asszonysors 
útjai (Fiatalasszony virágtengerben - Tóth Lívia munkája), törté
netei, tragédiái (Jódal Rózsa: Ver, Sándor Zoltán: A gonosz átvál
tozása). Az öregség tartalmai, a kiszolgáltatottság és az azon való 
időleges felülemelkedés is több történetben nyernek kifejezést: más 
jelentésekkel együtt, illetve központi anekdotaként (Balogh Gábor: 
Samuka bácsi, Rényi Ádám: A képeskönyv). Irreális tartományok, a 
valóságtól való elrugaszkodás, az emberi lélek kifürkészhetetlensé- 
ge (akár bűnügyi történetben) is jellemezte a pályamunkákat. Ilyen 
Vadlövő Gabriella Az üstökös, Benedek Miklós Bűn és büntetés, il
letve Balogh Gábor Szent Hubertusz erre járt című novellája.

Századunk elmúlt másfél évtizedének magyar irodalmi közélete 
nem kedvezett a novellairodalomnak. Az alkotói/befogadói/kiadói 
igények a „nagytörténet”-re, vagyis a - más elnevezés hiányában - 
regénynek nevezett műfajra irányultak majdnem kizárólagosan. 
Ez - alapjában véve - rossz dolog. De mert irodalmi szimpoziont 
tartunk, szenttamási szellemi lakomát, ezért nem térnék ki a jelölt 
folyamat hátulütőire, csak annyiban, amennyiben ez a jelen pályá
zat szempontjából fontos. A Gion-pályázat ugyanis épp az említett 
ráhangolódás digresszív folyamataival (a kiadói és szerzői körök 
zártságával, a meghívásos regénypályázatok kizárólagosságával) 
szemben álló törekvéseket jelent: megszólította a Kárpát-medence 
alkotóit függetlenül közéleti kapcsolataiktól, irodalmi műhelykö
tődéseiktől, kulturális és nyelvi hovatartozásuktól. Ezzel nagyszerű 
szellemi energiákat szabadított föl, alkotói erőket, amelyek mind a 
regény-, mind a novellapályázat sikerességét eredményezték.

BENCE Erika

(Elhangzott 2014. augusztus 30-án a szenttamási Gion Nándor Emlék
házban, a regény- és novellapályázat díjátadásán.)
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A KÖTET SZERZŐI

BALOGH GÁBOR

1963-ban születtem Győrben, azóta is 
ott élek. Életem során sok minden vol
tam, vadőr, pénzügyőr, speditőr (a rossz 
nyelvek szerint legközelebb szabotőr le
szek), jelenleg pedig pénzzel foglalkozom, 
sajnos nem az enyémmel, hanem másoké
val... Az irodalmat hivatásszerűen soha 
nem űztem. Az olvasás szeretete ragadott 
magával odáig, hogy magam is írásra ad
jam a fejem. Történeteket kitalálni, me
sélni igazán nagy kaland, amíg örömet 
okoz, addig csinálni szeretném. Eddig 

két könyvem jelent meg, 1993-ban Véges vadászmezők címmel egy 
novellagyűjtemény, és 2012-ben Vigyázzmenet címmel egy regény. 
Különféle antológiákban jelentek meg elbeszéléseim, így a Gion 
Nándor Novellapályázatok anyagát tartalmazókban is (A toronyőr 
mega város. = í/11. A 2012. évi Gion Nándor Novellapályázat an
tológiája, 2013; Galambos, az indián; A falka. = Az akácosnál balra. 
A 2013. évi Gion Nándor Novellapályázat antológiája, 2014). Ga
lambos, az indián című novellámból Simonyi Balázs rendező készít 
filmet. Legnagyobb elismerésem a 2005-ben elnyert Arany Fácán 
Toll irodalmi díj. íróasztalom fiókjában pedig több kézirat is ugrás
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ra készen várja, hogy megmutathassa magát. Azt hiszem, lassan 
eljön az ő idejük is. A klasszikus, cselekményes prózaírás híve va
gyok, ami talán nem divat manapság, de számomra az egyetlen kö
vethető út.

BENEDEK MIKLÓS

Születési év: 1984
Település: Topolya (egykor Feketics)
Antológiákban: Rituális labdajátékok 

(Újvidék, 2011), í/11 (Újvidék, 2013), 
Térhatárok (Budapest, 2014), Masírozó 
angyalok (Újvidék, 2015)

Önálló kötetek: Nem indul hajó (Újvi
dék, 2012), Mintha emberekből állna (Új
vidék, 2014)

Híd, Sikoly, Tiszatáj, Új Forrás stb.
Top eleven: nyolcszoros bajnok
Jelenlegi pozíciója: 12. hely

Irodalom, filozófia, zene, foci, történelem 
Csak semmi kézzelfogható!
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BÖJTHE PÁL

1969. február 20-án születtem Ko
lozsváron. Székelyföldi - Háromszék és 
Csíkszereda - kitérővel, többnyire szü
lővárosomban éltem - élek. Életemben 
sok mindennel foglalkoztam, akár hiva
tásszerűen, akár kedvtelésből; oklevelem 
is van - tehát, komoly szakmám, miköz
ben teljesen mással foglalkozom. Nem, ez 
nem barkochba, csak azt mondom: írni 
többet jelent, mint egyszerűen állator
vosnak, színházi ügyelőnek, épületszer
kezet-építőnek vagy másvalaminek lenni.

JÓDAL RÓZSA

Prózaíró, kritikus, szerkesztő. A bán
sági Szécsányon született 1939. október 
1-jén. 1940-től 1961-ig Versecen élt, ott is 
érettségizett. Újvidéken a Pedagógiai Fő
iskola magyar-német szakán 1961-ben, 
az Újvidéki Egyetem ВТК Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanszékén pedig 1970-ben 
diplomázott. 1960-tól 1980-ig újságíró, 
1980-tól nyugdíjaztatásáig dramaturg. 
Regényt, novellát, mesét, hangjátékot, je
lenetet, kritikát ír.

Művei: Gömblakók (regény, 1988), 
Jégvirágerdőben (mesék, 1993), Mindenfáj Jánoska panaszai (mese
regény, 1999), A csokinyuszi három kívánsága (mesék, 2002), Stig
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ma (novellák, 2005), Figyellek, világ! (ifjúsági regény, 2007, amely 
a 2005. évi Benedek Elek-ösztöndíj elnyerése alapján készült), 
Kosssssava (novellák, 2010). Számos rádiójáték és gyermekhangjá- 
ték szerzője, amelyeket több nyelven is bemutattak.

Díjak: Az Újvidéki Rádió hangjátékpályázatán első díj (1969), az 
Üzenet és a 7 Nap közös novellapályázatán első díj (1971), a Magyar 
Szó Majtényi Mihály-novellapályázatán első díj (1996). Számos ki
adványt szerkesztett.

Antológiákban is szerepel, többek között: Éva naplója (1969), 
marad a gyerek, ha látszik (1974), Tajna zgrade A/5 (1975), Buli, 
A kék és piros rakéta (1978), A mesebeli kiskocsi (1980), Mala školska 
pozornica (1984), A feledés emlékezete (Tizenöt kortárs magyar 
versenydráma, 2006), Vajdasági magyar nők élettörténetei (2006), 
Hosszúfény (Határon túli magyar írók antológiája, Magvető, 2008), 
Tanyaszínház (2009), Hatvan éve szól a rádió (2009), Interjúláz- 
ban (2011), Hihetetlen mesék könyve (2012), Az akácosnál balra 
(A 2013. évi Gion Nándor Novellapályázat antológiája, 2014).

RÉNYIÁDÁM

Az Eötvös Loránd Tudományegyete
men szerzett diplomát francia és kom
munikáció szakon, később újságíróként 
dolgozott. Televíziós pályáját a TV2-nél 
kezdte, ahol először szerkesztőként, majd 
kommunikációs területen dolgozott. Ké
sőbb a Viasat3 PR-vezetője, majd a Play
boy főszerkesztő-helyettese lett. 2007 
májusáig a TV2 PR-csoportvezetője volt, 
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