
Gion Nándor Novellapályázat 2015

A KARC - AZ UTOLSÓ ECSETVONÁS

о r u m)









KARC - AZ UTOLSÓ ECSETVONÁS

A 2015. évi Gion Nándor Novellapályázat antológiája



SRBOBRAN 
SZENTTAMÁS

A kötet megjelenését a Magyar Nemzeti Tanács, 
Szenttamás Község Önkormányzata és a Tartományi Művelődési és 

Tájékoztatási Titkárság támogatta



KARC - 
AZ UTOLSÓ 

ECSETVONÁS
A 2015. évi Gion Nándor 

Novellapályázat antológiája

Forum Könyvkiadó, Újvidék 

Gion Nándor Emlékház, Szenttamás



A 2015. évi Gion Nándor Novellapályázat díjnyertes írásai

Szakmai zsűri: 
Fárbás Anikó, Gion Eszter, Kontra Ferenc, 

dr. Rudas Jutka, Szűcs László

Szerkesztette:
Horváth Futó Hargita

Illusztráció: 
Zerebélyi Tényi Edit

A fedőlapot Zerebélyi Tényi Edit illusztrációjának 
felhasználásával Kiss Natália tervezte

© Balogh Gábor et aL, 2016
© Forum Könyvkiadó, 2016

© Gion Nándor Emlékház, 2016



Böjtbe Pál
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I. díjjal jutalmazott írása





Hidat keresek

A negyvenes éveiben járó Albert Sándor elgondolkozva lépett a 
lakásába.

Milyen csodás világ a művészeké, állapította meg elégedetten 
valamivel korábban, és hagyta az érzést finom dallamokba formá
lódni. Ezt mindenféle önimádat nélkül tette. Eszébe sem jutott, 
hogy maga is a céh kiemelkedő képviselője. Mindig szeretett az éves 
tárlatra járni. Ügy találta, egyszerre rossz meg jó így. Összezsúfolva 
a legkülönbözőbb műfaj, senkinek nincs elég hely. Erről minden al
kalommal kifejti véleményét valamelyik festő vagy szobrász. Gon
dolják, az újság majd megoldja. Pedig az csak megjelenteti Sándor 
pártfogó írását. Másrészt nagyszerű portré. Az alkotók sokaságán 
túlmutatva korlátlan képzelőerőt, teremtőkedvet tükröz. Egyszóval 
nagyon emberi.

Az idén változatlan lendülettel ment. Tudta, a helyszín majd 
ösztönzi a fogalmazást, az elképzelések hamar feltöltődnek tar
talommal. Sok új ötlete támadt, bőven lesz anyag a kilencflekkes 
cikkre. Aztán ez, a színek, a formák már-már piaci ünnepe különös 
meglepetéssel szolgált. A szinte magától fogalmazódó írás papírra 
vetésének kérdése váratlanul mellékvágányra került. A szokatlan 
változást a semmiből hirtelen a felszínre törő huszonéves kérdések 
idézték elő. A kiállítóteremben az egyik falon olyan műveket látott, 
amelyek meglepték, és alaposan felkavarták. Pontosabban alkotó
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juk felbukkanása bolygatta meg lelkivilágát. A megnyitó után, bár 
megsürgethette volna, türelemmel várt, míg végre valaki az illetéke
sek közül ráért felvilágosítást adni a művész elérhetőségéről.

Nem a kibontakozott és mindent elárasztó színes képi világ, ha
nem ez a szokatlan esemény volt az oka tűnődésének, különös han
gulatban való hazaérkeztének. Alig lazított valamit elegáns, de nem 
feltűnő öltözékén. íróasztalához ült, levelet fogalmazott, melyet be
fejezése után rögtön postáz az éppen megszerzett címre. Maga sem 
értette, miért oly halaszthatatlan ezt tennie évtizedek után. Valami
lyen belső kényszer hajtotta. Ebben a pillanatban ez volt a legfonto
sabb. Aztán a lapnak is elküldi a penzumot.

Albert Sándor, aki íróként a Sár Benedek nevet használta, egy 
személyben volt képzőművész, újságíró és művészeti szervező. Eb
ből kifolyólag, meg higgadt természete gyámolításával, a váratlanul 
rátelepedett különös hangulat ellenére tiszta fejjel fogalmazta gyor
san születő mondatait.

Tisztelt Asszonyom!
Az ihlet és belső erő gyámolítása alatt állók közös kiállításának 

látogatása közben fedeztem fel az ön alkotásait. Nekem, úgymond, hi
vatalból kellett jelen lennem, de az év hasonló időszakának kulturális 
kalandja ma már kihagyhatatlan életemből. Ebben a tobzódó, jó ér
telemben vett szín- és formaorgiában igen kellemes benyomást tettek 
tűzzománc munkái. Valójában nem értem, mostanáig miért nem je
lentkezett. Vagy ha szabad így fogalmaznom, vajon hol bujkált remek 
alkotásaival? Mindenesetre megírandó cikkemben (elnézését kérem, 
elfelejtettem jelezni, többek közt újságíró is lennék; vagy pontosítva: 
szükségszerint újságírással is foglalkozom) részletesebben kifogok tér
ni új felfedezésemre. Határozottan jót fog tenni a frissítés a kissé már 
modorosságba hajló évenként ismétlődő erről szóló jelentéseim sorá
ban. Amint a cikk megjelenik a lapban, együtt postázom e pár sorral.

Üdvözlettel Sár Benedek, a Napi Híradó külső munkatársa
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A küldemény címén a csinos palánkkal körülvett épület enyhén 
elütött környezetétől. Meszelt falai hófehéren világítottak, ünnepé
lyes tisztasága félszegen hatott a kert színes bujaságában. Igen, ha
tározottan a kolostor került rossz helyre, nem a virágágyások, vagy 
a gondosan metszett gyümölcsfák tévesztettek célt. Aztán ha a szem 
megszokta az összképet, már nem tűnt olyan barátságtalannak a 
zárda. Valójában nem is volt az. Hibája abból adódott, elzárkózott 
attól, hogy valamit magára öltsön a tarka vidékből. Falai közt valódi 
béke uralkodott, kevés lakója rálelt élete céljára. Kötelességeik szer
vesen fonódtak egybe a felfedezett világ igényeivel.

Ezen a csendes helyen élt Ernyei Klára. A negyvenen túli nő egy
szerű szürke ruhában ült apró szobájában. A Napi Híradó számát 
tartotta kezében. Dús, itt-ott szürkülő laza fonatba simuló haját át
dobta vállán, a többi tincset kisimította arcából. Lassan felállt, fes- 
tetlen deszkaszekrényéhez lépett, kinyitotta fiókját. Borítékot vett 
elő. Gondosan hajtogatta szét a belőle előhúzott levelet, aztán hol az 
újságot böngészte, hol a kéziratot.

- Vajon miért zárkóztam el mostanáig a nagyvárosi megméret
tetésektől? - merengett. Lám, rögtön kedvező visszajelzést kapott, 
amely nagyon jólesett. Annál inkább, mert bár az újságíró enyhén 
szabadkozik, azért bizony nagyon érti a dolgát. Akár képzőművész 
írta volna a sorokat. Viszont mégsem ilyen egyszerű, hanyatlott 
le mindkét keze. Az üzenetet, maga sem tudta miért, különösnek 
találta. Szerette volna, ha hirtelen a papírlap három kiterjedésűvé 
válik, hogy beláthasson a sorok mögé. Szó szerint. Árnyat, kézmoz
dulatot, bármilyen hozzátapadt kis rezzenést észlelni.

- Ó! Elment az eszem, kísérteteket vadászok - legyintett. - Szám
talanszor elolvastam, fátylat látok a lap előtt lebegni. Azt szeretném 
megemelni.

Elfintorodott.
- Föllebbenteni. Vagy a szememről a hályogot?
Maga elé emelte a papírt.
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- Szabályos levél, a gyakorlott tollforgató érezhető minden sorá
ból, egyetlen fölösleges szó sincs. Ám éppen a gyakorlottság teszi a 
bolhát a fülbe. Csipetnyivel barátságosabb a hangneme, mint várná 
az ember első kapcsolatfelvételtől. Vagy ennyire nyitott lenne ez a 
Sár Benedek?

Ügy döntött, majd elválik. Asztalhoz ült, egyenes testtartással 
fogott válaszához.

Tisztelt Uram!
Nagyon kedves a részéről, hogy ennyire lelkén viseli a képírók és 

-faragók sorsát. Nem mindennapi érzékenységről tesz tanúbizonysá
got, hogy egy magamfajta, a képzőművészet kevésbé népszerű ágát 
művelő alkotót rögtön felfedezett. Kedves sorai megerősítették ben
nem, helyesen döntöttem, amikor rászántam magam a tárlaton való 
részvételre. Nem szeretnék hálátlannak vagy szerénytelennek tűn
ni, hiszen ezt a lehetőséget kihagyni már-már a felelőtlenség hatá
rát súrolná. És mégis! Ne gondolja, hogy nem kockázatos ilyesmire 
bejelentkezni. Ön nagyon szépen fogalmazott, amikor azt mondta, 
tűzzománcaim nemcsak melegséget sugároznak, de egyféle biztonsá
got nyújtó szigetet formáznak a kiállítási terem méretes falain. Meg 
kell mondanom, meglepő a mélybe látása. Amennyiben nem lenne 
előttem a magas színvonalon megírt cikk, esetleg ijesztőnek hatna. 
Kérem, ne értsen félre! Az ijesztő az, ha valaki hirtelen arra ébred, 
teljesen ismeretlen ember lelki rokona. Valóság, figyelmes szemlélés 
esetén, alkotásaimból kitűnik, kis erődítmény alaprajzát formázzák 
a nagy fehérségben. De ezzel nem magam védem, hanem... Erről in
kább nem írnék. Maradjunk annyiban, jók a megfigyelései, erős az 
empátiája. További sikeres tevékenységet és sok jó kiállítást kívánok!

Üdvözlettel, Ernyei Klára

Sándoron mélyen eltemetett érzés lett úrrá. Akkoriban, amikor 
úgy vélte, végre sikerült leszámolnia ezzel a hibájával, a fiatalkor, 
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avagy a tudatlanság betegségei közé sorolta levedlett terhét. Mint 
semmit, amit tett, ezt sem formaságból mondta. Meggyőződéssel 
hitte, kigyógyult abból, hogy túlzott elvárásokkal álljon az embe
rekkel szembe. Most pedig az űrből pattant föl ennek a szelencé
nek a födele, s csalódottságát rögtön papírra vetette. Kétségtelen, a 
valamikori kúra nem volt eredménytelen, és csak kivételesen tör
ténhet meg, ám mint a rendkívül ellenálló baktériumokkal szokott 
történni, évtizedek múltán is aktívvá válhat a tetszhalott. A dolgok 
alakulása azt mutatta, most ilyen néhanapi helyzet állt elő. A betűk 
híven tükrözték a kórság jeleit.

Tisztelt Asszonyom!
Sajnálatosnak érzem eltávolító hangnemét, ugyanakkor tiszte

letben tartom akaratát. Mindenesetre, mielőtt véget vetnénk ennek 
a be sem melegedett levelezésnek, elárulok egy titkot. Ön már tudja, 
ki vagyok, hogy sok éve járok tárlatokra, szakmám révén számtalan 
alkalommal kerültem kapcsolatba képzőművészekkel. Utolsó levél jo
gán, engedje meg, hogy őszinte legyek. Egyetlen kérésem lenne, a kö
vetkezőkben olvasottak miatt ne sértődjön meg. Semmilyen személyes, 
sokkal inkább általános jelenségről lesz szó. Röviden arról, hogy - ta
pasztalataim szerint - a művészek igen érzékeny emberek. Elismerem, 
a hozzájuk való közeledési kísérlet közben néhányszor megégettem 
magam. Na mármost, ha füsttel kezdődik a történet, a következő sza
kaszban láng fog fölcsapni. Tud követni engem? Egyszerű: szeretnék 
öntől valamit. Nevezetesen, megvásárolnám A négy évszak című al
kotását. Ennyi az egész. Ha eladó, kérem, tudassa, egyéb részletekkel 
együtt, melyek segítségével az alkotás tulajdonosává válhatok. Köszö
nöm, hogy válaszolni fog kérdésemre!

Üdvözlettel, Sár Benedek

Megtörténhet, Sándoron mégsem ifjúkori sebezhetősége újult 
ki. A hangulat változása érezhetővé vált a kis szobában is, s a vilá
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gi hívságok elvetését oly egyértelműen tükröző egyszerű ruha alá 
nyugtalanság költözött. Klára újból és újból átrágta magát a szabá
lyos sorokon. Bármennyire szerette volna megtartani a távolságot, 
akarata cserbenhagyta, gondolatai áttörték a fegyelem kapuját.

- Na, tessék, kellett nekem gyanakodni, most megkaptam! Fi
nom tollú ember, de olvassa el bárki e mondatokat: az előző levél
hez képest teljes hangnemváltás. Nincs harag, netán gyűlölet, ám a 
szavak pengék. Ilyen az ember, ostoba, nem tudja megbecsülni, ha 
valami szépet kap. Ö szépet kér. Adjam el A négy évszakot. Nahát, 
mennyire felpörgött az életem! Keresik alkotásom! Ha megmonda
nám valakinek aggályom, többé nem mosnám le magamról a bo
lond bélyegét. Minden művész arra vár, ismerjék, szeressék, keres
sék. Bár olyan is van, aki nem hajlandó megválni egyetlen művétől 
sem, még az is lesi, tegyen valaki vásárlási ajánlatot. A négy évszak 
a kedvencem! Olyan, mint a gyermekem. Megmutatom a világnak, 
büszkén mutatom, de megválni tőle! Nem, nem egészen így van. 
Büszkeség, gyerek, kedvenc, minden igaz. Ám ezeken felül a plusz, 
ugyanaz a döbbenet, mint először: miért pont ez kell neki? Mert ez 
tetszik. Igen, de ott van a jóval nagyobb méretű Tájképek sorozat, a 
sokkal színesebb Virágok, vagy a jóval drágább anyagba kidolgozott 
Álmok. Viszont ennek a Sár Benedeknek A négy évszak kell. Ki vagy 
te, Benedek?

Klára gondolatai lassan a tépelődés útjára térnek, ha nem lép fel 
határozottan. Az ablakhoz ment, becsukta a szemét. Nem küzdött a 
fejében cikázó mondatokkal, nem próbált megszabadulni a hangu
lattól sem. Hagyta, folyjon arcára a fény, a nap melege mossa lelkét. 
A pár percig tartó fényfürdő alatt visszaállt az egyensúly. Most már 
hozzáláthatott az íráshoz.

Tisztelt Uram!
Ön minden levelében újabb meglepetéssel szolgál. Nem gondol

tam, ennyire megnyeri tetszését valamely kompozícióm. Mi, szépet 
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alkotók, nagyon örülünk, ha minél több házba, intézménybe, palo
tába - miért ne? - beköltözhetünk. Én pedig valamelyes tehetséggel 
megáldott hétköznapi ember vagyok, tehát válaszom egyértelműen, 
mindegyik szülöttem eladó. Megkérem, ne haragudjon akadékosko
dásomért, szeretném tudni, miért éppen azt a darabot választotta. 
Ez személyes jellegű kérdés, semmiben nem befolyásolja a tűzzománc 
további sorsát - amennyiben valóban szándékában áll megvásárolni. 
Ön őszinte volt, én is az leszek. Azért lepődtem megválasztásán, mert 
bizonyos szempontokból ez a legszerényebb az összes közül. Különben 
az ára mindegyiknek egyforma, emlékezetem szerint a Virágok vagy 
az Álmok valamely darabjára felillesztettem. Ha végleges döntés szü
letik, ezen a címen tudathatja. Köszönöm érdeklődését!

Üdvözlettel, Ernyei Klára

Bár látszólag Sándor élete a rendes kerékvágásban folyt, a más
kor oly mozgalmas mindennapok lassan-lassan a levélváltások
ra szűkültek. Változatlanul százfelé szaladt, szervezett, írt, ihletett 
órákban palettát tartott a kezében, elvégezte minden feladatát, ám 
lázba igazán csak a kolostorba küldött és onnan kapott levelek hoz
ták. Most is éppen Klára kérdésén merengett.

- Miért szeretem ezt az alkotást? Klára kedves, a négy összefor
rasztott szelvényben benne sorakozik a fél életem. Gyerekvilágom 
nagy része, onnan köszönnek rám a férfiélet kérdései. Mi módon 
tudtad mindezt kenyérnyi felületbe sűríteni? A színek, a kalapos 
emberek, a rokolyás asszonyok, a nem túl derűs gyerekek, hol ta
láltad őket? Honnan, lelked mely emeletéről gyűjtötted hozzá a 
színeket? Egyszerű? Hiszem azt! Könyvtárnyi mesevilág keveredik 
benne a valósággal. Hanem az, amit éppenséggel nem tudok úgy el
mondani, hogy meg is értsd, ez lenne: mintha én készítettem volna. 
Mintha lelkem darabját vetítetted volna ki. Seprűre ültél, éjszaka 
beköltöztél álmomba, el sem mentél onnan, míg alaposan ki nem 
ismertél. Aztán távozáskor, mert a seprű gyenge jármű, alig vittél 
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valamit magaddal. A lelkemből csíptél ki egy szilánkot. Ezért kell 
nekem A négy évszak. De mit mondhatnék neked, elnézést, önnek, 
kedves Klára?

Tisztelt Művésznő!
Örvendek a számomra kedvező döntésének. Amint a kiállítás le

jár, rögtön szeretném megvásárolni az említett müvet. Kifizetési mód
ja, késedelem nélkül, ahogy ön kijelöli.

Üdvözlettel, Sár Benedek

A rajzok, festmények, tehetségének más teremtményei, a mun
kaeszközökkel egyetemben, gazdátlanul hevertek. Klára üres tekin
tettel ült székén. Mindegyre az járt a fejében, a vidéki leány esete a 
dörzsölt fickóval. Ezt fogja a következőben megmintázni. Valószí
nűleg libatoll lesz a hölgyemény fő díszítőeleme. Ó, ő ostoba! Még
is mit képzelt? Beugrani a nagyvárosi újságírónak! Üzlet a javából. 
Még hogy műélvezet!

- S még mi nem, Klárikám? - gondolkozott hangosan. - A nagy 
lapok írnokai gátlástalan fickók. Mindenki tudja, hiszen másképp 
meg sem élnek. Csak azt nem értem, mit akarhat vajon a képem
mel? Számomra ismeretlen okból megvásárolja, aztán valahol túlad 
rajta. Hát ez fájdalmas lecke volt. Jó pap holtig tanul. És a liba is - 
sírta el magát.

Könnyezve sorolta:
- Megeszik. Nem, először felnevelik: szép cikket írnak a kiállí

tásról. Aztán kezdik hizlalni: választékosán megfogalmazott levelet 
postáznak. Célba veszik a máját! Vásárlási ajánlatot tesznek, még 
csak nem is a leglátványosabb alkotására. Aztán bedarálják, hamm 
bekapják, mindezt egyszerre.

Felemelte az ölébe hullott írást.
- Tessék, száraz levél.
Lassan abbahagyta a sírást, motyogva olvasni kezdett:
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- „Rögtön szeretném”, „kifizetési módja” és a legcifrább: „ahogy 
ön kijelöli”. Mit lehet kijelölni?

Ismét könnyezni kezdett, de szenvedéséből semmi nem került 
a papírra.

Tisztelt Uram!
Szavamat nem másítom, a kiállítás végén kérem, jelentkezzen. A 

további részleteket akkor.
Üdvözlettel, E. K.

Néhány nap múlva Klára megigazította egyszerű öltözékét, és 
előzetes bejelentés után elhagyta a zárdát. Először autóbuszra ült, 
majd vonatra. Kimenőjét bizonytalanság, némely félelem fűszerez
te, de leginkább az az érzés, hogy jobb lett volna otthon maradni. 
A sokévnyi magányos élet maga alá gyűrte azt a természetes embe
ri vágyat, találkozzunk másokkal, ismerkedjünk, nézzünk szemé
be annak, aki valamiért érdekes számunkra. Elkényelmesedéséért 
szemrehányásokkal illette magát, mégsem sikerült az újdonságra, a 
másságra várás kellemes bizsergését megidéznie. Pedig ott élt ben
ne. Ám ha valamit nem használunk, berozsdásodik. Elfelejtjük mű
ködésének módját. Esetleg nem ismerjük fel jelenlétét.

Klárának nagy csalódást okozott az utazás. Nem volt ott Bene
dek. Huszonnégy percet késett a megegyezett időponthoz képest. 
Fiatal nő várta, azt mondta, sajnos Sár úr nem tudott tovább ma
radni, de meghatalmazása van a részéről. A galériában azonnal el
fogadták a megbízólevelet, pillanatig sem kételkedtek eredetisége 
felől. A nő kifizette a kért árat, átvette a gondosan becsomagolt év
szakokat, majd elment. Nem, csak elindult.

- Elnézést, fordult vissza, ezt is önnek küldte Sár úr.
Borítékot adott oda. Utána valóban elment. Ott állt Klára. Min

dig azt hitte, kizárólag az ostoba filmekben van olyan, amikor az 
adott tér hirtelen megváltoztatja jellemzőit. A kiállítási csarnok 
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szempillantás alatt hatalmas lett, színei elenyésztek a nagy méretek
ben. Ügy érezte, apró pont lett olyan szögletben, ahonnan nem in
dul perspektívavonal. Szerencséjére senki nem sürgette, az új tárlat 
anyaga bőven ráért, míg visszaállt normális ritmusa. Próbálta eszét 
használni, számba vette az eseményeket. Bárhonnan sorolta a szá
raz tényeket, ismételten arra jutott, minden a lehető legkorrekteb
ben történt, s legyen őszinte, egyáltalán nem járt rosszul. Amikor 
ennyire magához tért, eszébe jutott a levél, amely - mint valami tá
voli tárgy - ujjbegyei közt lógott. Idegtépő lassúsággal fölbontotta, 
elolvasta. Kétszeresen is olvasta. Elolvasta a sorokat, melyben Sár úr 
tudatta, hogy mint új jelentkező, aki alapos benyomást tett a láto
gató közönségre - zárójelben megjegyezte: ha nem hiszi, fussa át a 
vendégkönyvet -, az idén a Szalon-díjat neki ítélte a szakbizottság. 
Ezek után megolvasta a lapok közé tett pénzösszeget is.

Ennyi az utótörténet. Boldog lehetne. Nagyszerű fogadtatás, si
ker, nem mellékesen megkereste a következő sorozat kivitelezésé
hez szükséges pénzt. Összegezve, messze várakozásai fölött. Ezzel 
szemben, aki most ránéz, ostoba nőt látott volna. Mert nem bol
dog. Örült a sikernek, s azzal vége. Az érzelmi skála monokrómnak 
mutatkozott. Egy megfogalmazhatatlan érzés azt súgta bensőjéből, 
valamit elszalasztott. Vagy valami, ami előtte lógott, elsiklott, kisza
ladt a kezéből. Annál idegesítőbb, mert meg sem tudta fogalmaz
ni. Ez csakis az űrt növeli. Attól tartott, most valóban lovat adna 
a „művészi túlérzékenység” szakkifejezésen előszeretettel csám
csogok alá. Ha valamivel éppen nem foglalta le magát, folytonosan 
ezek a gondolatok jártak eszében. A kiállítás gondosan összeállított 
írott anyagát át sem nézte. Megpróbálta összeszedni magát:

- Mély légzés, a levegő lassú kiengedése. A gyakorlatot megismé
teljük. Mély légzés... Ó, ismételgeti a bánat. Hagyjanak a remek lazu
lás! elméleteikkel. Én most zaklatott vagyok, s szeretném tudni, miért.

Az elmaradt találkozó után Sándor azon gondolkozott, érthe
tetlen okból, az emberek nagy többsége képtelen a pontosságra.
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Nem minősítgette a későket, egyszerűen nem szerette őket. Valami 
különös dolog történt. Felháborodása nem lankadt, de bensőjébe, 
a legbelső bensőjébe jókedv költözött. Mitől? Fogalma sem volt. 
Tudathasadásos állapot. Szerette volna a hölgyet látni, s örven
dett, hogy elkerülték egymást. Ezt tisztáznia kellett, nyomasztotta, 
ha zűrzavar uralkodik benne. Ott volt, várt. Többet, mint szokott. 
Aztán eltávozott. Ebben a húsz percben volt a válasz. Miért várt 
a megbeszélt időponton túl? Hátha a várt személy keveset késik, 
közlekedési nehézség. Vagy egyszerűen udvariasságból. Tíz perc. 
Rendben. Ám miért várt húszat? És az utolsó percekben mindegyre 
az óráját nézte. Mert kiszabta magának az időmennyiséget, esélyt 
kell adni mindenkinek, ám szerette volna, ha a nő az alatt sem ér 
oda. így lett. Viszont még mindig itt a kérdés: miért várt ilyen so
káig? A rajtam nem múlt elv miatt. Ennek csak akkor van értelme, 
ha valaki arra számít, esetleg egyszer lesz találkozó. Egyértelműen 
kettőbe szakadt állapot! Várni valakire, ám az illető lehetőleg ne 
érkezzen meg, s közben előkészíteni a magyarázatot a lehetséges 
majdani légyottra, melynek nem feltétlenül kell megvalósulnia. Az 
elmúlt időszak levelei egyre nyugtalanabbá tették, nem tudta elkép
zelni, mi történik abban a pillanatban, amikor egymással szemben 
fognak állni. Aztán az utolsó pillanatban összeomlott minden. Hir
telen szétfoszlott ez a mozgatóerő. Többé nem volt kíváncsi a nőre, 
nem érzett semmilyen indíttatást, hogy szemébe nézzen.

Mennyit öregedik, mennyire változik meg egy nő húsz-egyné- 
hány év alatt?

Klára munkájába temetkezett. Naphosszat a színekkel kísérle
tezett, vagy újabb és újabb ötvöstechnikákat próbált ki. Csak étke
zéskor tartott szünetet. Egy ilyen pihenő alkalmából újabb megle
petés érte. Lapozgatás közben fedezte fel, az igényes katalógust is 
ez a Sár Benedek állította össze. Ki lehet ő? Bármerre kereste, nem 
lelt semmilyen hozzá kapcsolható adatra. Ismert újságnál dolgozik. 
Állítólag. S ha szélhámos? Igen, természetesen, dorgálta magát. Ki

17



állításról ír; szép tájékoztató füzetet állít össze; valamilyen bizottság 
tagja, amely neki ítélte a díjat. Szélhámos? Távol kellene tartanom 
magam az összeesküvési elméletektől, intette ismét magát. Figyel
mesen lapozgatta a brosúrát, s közben arra gondolt, ez az egész jó 
valószínűséggel hiúsági kérdés. Szépen írt róla, még egy ösztöndíjjal 
is megtámogatta. Nem ő, a bizottság. Valamiért mégis azt képzelte, 
Sár Benedek nélkül nem ez a döntés született volna. Az ismertetőbe 
szintén A négy évszak fényképét tették be. Klára néhány pillanatra 
leállt, majd mormolva folytatta a lapozást.

- Micsoda? - kiáltott fel egy helyen.
Megütközve nézte a sorokat. Amikor magához tért, újból olvas

ta: „Szinte vágyat érzünk, hogy annak az őszi pataknak a partján 
lehessünk.”

Klárából nagyon kikívánkoztak a szavak:
- Állj! Honnan tudja, hogy az a vékony vonal az Őszön patak? 

Ilyet csak az írhat, aki nagyon ismer engem. Ki vagy te, Sár Benedek?
Hirtelen az asztalra került a nemrég sutba dobott írófelszerelés.

Tisztelt Uram!
Nem állt szándékomban két sornál hosszabb írást postázni. Az

tán, összegezve a kiállítás eredményét, áttanulmányozva a most kéz
besített prospektust, célszerűnek találtam valamivel többet, mint két- 
szavas köszönetfélét papírra vetni.

Félbeszakította. Nagyon hivatalosnak hatott, és üresen koppant 
a „célszerű” szó. Ez esetben semmit nem fed. Valójában az „indítta
tást éreztem” lenne a megfelelő kifejezés, hiszen lelke javával öltöz
tette volna a szavakat, de az kiszolgáltató. Ismét a papír fölé hajolt, 
és folytatta.

Szükségesnek vélem ilyenformában összegezni. Mindjárt az elején 
köszönetemnek kell hangot adnom, s ez nem afféle szokásos sablon, 
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hanem a kellemes meglepettségnek próbál hangot adni. Nem beszél
ve a plusz juttatásról, amely valóban előregördíti szekerem, nagyban 
megkönnyítve a munkafeltételeket. Amit az anyagiakon kívül kap
tam, szintén szeretném megköszönni. írásait áttanulmányozva, na
gyon elégedetten tapasztaltam, valódi szakértő beszélt önből. Nem 
szándékos a fokozás, ez a levél már így sikerül. Mindig eszembe jut 
valami, amely mintegy felülbírálja az előtte leírtak nyújtotta sikerél
ményt. Ezt is meg kell említenem, ám ígérem, utolsó tétel lesz, nem 
élek vissza tovább türelmével. Nos, ami mindenek közül a legjobban 
meglepett, és egyben megfogott, az figyelmessége, egyben érzékeny
sége, amelyről tanúbizonyságot tett a kiállítási napló megírásánál. 
Nem tudom, ki hogyan van vele, bizonyosan már sok köszönőleve
let kapott. Engedje meg, én is befurakodhassak ebbe a sorba. Ahány 
művész, annyi vesszőparipa. Engem személy szerint azzal lepett meg, 
hogy rájött, vagy azt is mondhatnám, volt látó szeme hozzá, A négy 
évszak kisplasztikámon az a vékony vonal egy patak. Nekem elhiheti, 
egyenesen megrendítő az alkotó számára, ha egy kívülálló ennyire 
bele tudja élni magát müvébe. Mindent nagyon köszönök!

További sikeres munkát kíván, Ernyei Klára

Sándor agyában párhuzamosan szaladt két történet. Az első, 
amelyet éppen most olvasott, a második meg az a küldemény, ame
lyet válaszként írhatna a Klárától kapottéra.

Volt egyszer egy fiatalember, aki fülig szerelmes volt egy lányba. 
Volt egyszer egy lány, aki - állítólag - szerelmes volt a fiatalem
berbe. Ez a fiú nagyon kedvelte a természetet, mondhatni, bolon
dult érte. Állandóan a mezőket, dombokat, hegyeket rótta, ismert 
minden szegletet, mint a tenyerét. Azt hitte, neki már senki nem 
mutathat újat a környéken. Történt pedig, hogy a fiú, mert - mint 
mondják - tehetséges volt, roppant erőfeszítések árán lenyomta a 
fenekét, és tanult, hogy fölvegyék a főiskolára. Sikeresen vizsgázott 
a képzőművészetire, s ettől kezdve, most már hivatásból is, járta az 
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erdőket, meglátogatva minden természeti szépséget. Szavamat ne 
feledjem, amikor a felvételin a gyakorlati vizsga zajlott, a terem
ben jelen volt egy lány, aki a fiúnak rögtön szemébe ötlött. Any- 
nyira, hogy a beadott munkán a modell ennek a lánynak a profilját 
őrizte. A bizottság így is nagyon meg volt elégedve. Mindkettőjüket 
fölvették, elkezdődhetett a művészet világának elmélyültebb megis
merése. így történt, de még inkább, a két fiatal egymást ismerte meg 
jobban, és egymás szellemi világába merültek el, olyannyira, hogy 
az már az őrület határát súrolta. Ebben a folyamatban jelentős részt 
vállalt a természet, és a - néhány év múlva bekövetkező - csúcsoso- 
dás is ehhez köthető. Ezen utóbbi rendkívüli napon így szólt a lány:

- Gyere, kedvesem, nézzünk valamit, amit sohasem láttál.
A fiú hencegett, jól gondolja meg, ha valamilyen természeti kép

ződményt szeretne mutatni, hiszen ő már mindent látott a közeli és 
távolabbi tartományokban. Ám a lányt ez nem hatotta meg, kézen 
fogta, valósággal húzta maga után párját.

Amikor eddig jutott, Sándor megállt. Tökéletesen felidéződött 
benne, amint indulásuk előtt megérezte, valamilyen különös ese
mény fog történni, ezért egy pillanatra kivonta kezét kezéből, el
surrant, s a szekrényben árválkodó néhány inge alól elővett két ka
rikagyűrűt.

Sándor tovább fogalmazta mondandóját.
Az ifjú kedvese folytonosan elöl ment. Nem engedte el a fiú ke

zét, vonta maga után, mintha életükért küzdenének. Jól ismert tere
pen haladtak, majd egy alig észrevehető mélyedésnél, talán az utol
só zápor idején keletkezett, a hölgy letért az útról. Bokrok, később 
szigetszerűen csoportosuló fák mellett mentek el. Még valamennyit 
gyalogoltak, aztán hirtelen megálltak. A magaslatról, ahol időztek, 
patak látszott. Összesen nem lehetett hosszabb ezer méternél. Ott 
eredt, és azt is belátták, ahol a föld elnyeli. Az ifjú lovag nem szólt 
semmit, csak mosolyogva tudatta:

- Kedvesem, kifogtál rajtam.
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A lány néma mozdulatokból is értett, még jobban megszorítot
ta a kezét, leszaladtak a vízhez. Szürkésnek mutatkozott a karsztos 
mező, még a fű is ilyen színbe hajlott. Mégis varázslatos volt az 
egész. Remek hely lánykérésre, s szíve hölgye igent mondott. Való
sággal kirobbant belőle, mintha időtlen idők óta várt volna a meg
nyilatkozás lehetőségére.

Hamarosan elvégezték a főiskolát, kihelyezték, munkahelyeik az 
ország két felében. Először nagyon megijedtek. Aztán aludtak rá 
egyet, majd még egyet, megvigasztalták egymást, a végén már nem 
tűnt olyan tragikusnak az egész. Használható elképzeléseik voltak, 
hogyan oldják meg az áldatlan helyzetet. Viszont a megoldásra soha 
nem került sor. A legszigorúbban vett kötelező megjelenésnek ele
get téve, majdnem három hónapig voltak külön. A fiatalember száz 
kilométereket utazott, hogy láthassák egymást. Az utolsó randevú
nál eldöntötték, összeházasodnak, akkor valamerre eldől a sorsuk. 
Itt az írószer eltörött.

Nem lett házasság. Nem volt több találkozó. A lány egyszerűen 
eltűnt az életéből. Amikor a szerelmes bolond odament, hogy tisz
tázza a helyzetet, a lány valahonnan megtudhatta érkezését, mert 
elment a községből. Kollégái sem tudtak segíteni a fiúnak. A lány 
szülei értetlenkedve és szégyenkezve néztek maguk elé, teljes jóin
dulattal tudatták, fogalmuk sincs, mi történhetett. A történethez 
tartozik egy furcsa közjáték. Ott, a patakparton, amikor a lány igent 
mondott, a kérő fel akarta húzni a gyűrűket, ám nem találta meg. 
Alig volt náluk néhány holmi, mindent kiforgatott, mégsem kerül
tek elő. Ö kedvesen nevetett, magához szorította a fiú fejét, s két 
puszit nyomott az orra hegyére.

- Ugyan, kedvesem, mondta derűsen, semmi jelentősége sincs. 
- Pontosan úgy szeretlek, ahogy vagy.

Aztán mégiscsak másik levelet írt.
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Tisztelt Asszonyom!
Deresedő fejjel, ugyebár nem játszhatjuk el a nemtudomkát. Meg

fordultam már itt-ott a világban, láttam ezt-azt. Az ember össze
függéseket fedez fel bizonyos események, helyzetek közt. Ez egyszerű. 
Ami viszont sokkal bonyolultabb, hogy az elébe táruló kép mögött 
mi húzódik meg. A sok apró mozzanat, amelynek egybekapcsolódá
sa eredményezi a képet, vajon miből indult ki? Egyáltalán, amire az 
alkotó befejezi munkáját, vajon még emlékszik az alapra, arra a kis 
szikrára, vagy nevezzük bárminek, amiből csírázni kezdett az egész? 
Amire ráépült a teljes alkotás. Van ezekről a folyamatokról némely 
elképzelésem, viszont most az a, mondhatni, rendkívüli helyzet állt 
elő, hogy valami olyasmit fedeztem fel, amelyen - mint soraiból ki
tűnik - mások egyszerűen átlépnek. Remélem, nem okoztam ezzel 
önnek kellemetlen perceket. Ha már ilyen őszinte volt, megkérdezem: 
mégis, milyen irányba befolyásolja az alkotó hangulatát az ilyenfajta 
kívülről jött felfedezés?

Üdvözlettel, Sár Benedek

Mindkettőjüknek volt története, amelyet legalább egyszer az 
életben el kellett mondani. Klára nagyon elszántan látott hozzá, 
első mondatait gondolkodás nélkül vetette papírra. Aztán a fonal 
elszakadt, s csak képeinek, apró ércolvasztó kemencéjének mesélte.

Világéletemben egyszerű ember voltam. Olyannyira ilyennek is
mert mindenki, hogy amikor kiderült, képzőművész szeretnék len
ni, az ismerősök nagy többsége - ki tudja, milyen kép él fejükben a 
művészről? - csóválgatta fejét. Ezzel nem törődtem. A felvételi vizs
gán ijedt bárányként osontam a terembe. A várttól eltérően, barát
ságos volt a légkör, ami előnyösen hatott rám. Hamar észrevettem 
azt a magas, kissé sovány, mégis csinos fiatalembert, akinek szemé
ben szent őrültség tüzét véltem látni, amitől egyenesen jókedvű let
tem. A képek leadásánál azt hittem, nem látok jól, ám bármerről fi
gyeltem, tanulmányán a modell az én profilomat őrizte. Azt hiszem, 
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bármit rajzolhatott volna, úgy is fölveszik. Tudásban, tehetségben 
Sándor messze mindannyiunk fölött állt. Egyebekhez is remekül ér
tett. Gálánsán udvarolt, és - bocsásd meg nekem, Istenem - micso
da szerető volt! Szempillantás alatt repültek el mellette a diákévek, 
azt hittem, már el sem tudom képzelni nélküle az életem. Egyes- 
egyedül az örök férfibetegség ütött ki rajta, nem tudta rászánni ma
gát a nősülésre. Akkor kitaláltam, olyan helyre viszem magammal, 
ahol sohasem járt. Megértette utunk célját. Csodamezőre mentünk, 
Titokkapunál, ahol a patak a semmiből jelenik meg, megkérte a ke
zem. Nem kerültek elő a gyűrűk. Nem lettem jegyes. Na és? Kit 
érdekelnek a papírok, gyűrűk, mint köteléki kellékek? Belátom, a 
jegygyűrű mégiscsak szép lehet egy csinos ujj on, s amikor karika
gyűrűt látok dolgos vagy éppen pihenő kézen, van benne valami 
nemes vonás. Most viszont hivatalos szempontból boncolgatom a 
kérdést. Én téged szerettelek, önmagadért, Sándorom, majd előke
rül a gyűrű is, ha akar, vontam meg a vállam, s tettem, amit nagyon 
szeretett. Mindjárt két puszit nyomtam az orra hegyére. Amikor 
tanulmányainkat befejeztük, Sándor volt, aki jobban megijedt. En
gem féltett, mi lesz velem egyedül teljesen ismeretlen emberek közt. 
Érdekes, semmiféle félelmet nem éreztem. Sándortól nem szívesen 
távolodtam el, ám kíváncsiság is lakozott bennem az oly sötétre 
festett hely iránt. A település különös volt valóban, de nem sötét. 
Sőt, rejtett fényei a magam sötétségeit világították meg, s felszín
re dobták igazi egyéniségem. Tudom, valószínűtlenül hangzik az 
olyan történet, amelyben valaki egyik pillanatról a másikra teljesen 
eldobja régi énjét. Valójában nem hirtelen jött esemény volt, ha
nem régi történet öltött alakot. A falu katalizátora lett a hosszú évek 
óta szunnyadó, csendes erjedésben lévő folyamatnak. A zsarnokság 
vad urai megkímélték azon a helyen a görögkeleti apácák kis kolos
torát. Mindjárt az elején, amint tanítani jelentkeztem az iskolánál, 
elhívtak a zárdába. Kiderült, díszítenem kellene valamit. Annyira 
el voltunk szigetelődve a világtól, ide még az általános, felekezetek 
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közti gyűlölködés sem szivárgott be. Az apácákat nem érdekelte sem 
az anyanyelvem, sem a vallásom. Megtudták, úgymond művész ér
kezik a településre, aminek roppant mód megörültek. Azt mondták, 
a refektóriumban kellene valaki által valamikor elkezdett alkotást 
befejezni. A helyszínen nagyon megkopott, szénnel húzott vonalak 
látszottak, mégis rájöttem, mi volt az eredeti elképzelés. Alaposan 
megtárgyaltunk, beszéltünk mindent, ami abban merült ki, naponta 
megkérdeztem, egészen biztosak, hogy én vagyok a megfelelő em
ber. A válaszuk változatlanul meggyőződéssel teli igen volt. Ezek 
után nekiláttam. A munka mind jobban magával ragadott, alig vár
tam, az iskolából szabadulhassak. Figyelmeztettek, az állambizton
ság rajtam tartja szemét. Ebből kellemetlenség, majd baj kerekedett, 
egyszer csak tudatták: vagy az iskola, vagy az apácák. Ám arra már 
teljességgel magába szippantott a szabadságnak ez a kapuja. Kis szo
bát kaptam a kolostorban, s ennem adtak. Nem tudom, miféle misz
ticizmus lett úrrá rajtam, az apácák soha nem próbáltak megtéríteni, 
teljesen elzártam magam a világtól. Egyfolytában festettem, vagy a 
közeli domboldalon felfedezett jó minőségű agyagot gyúrtam. Ak
koriban kezdtem erőteljesen az ötvösség irányába fordulni. Meg
szűnt a külvilág. Elszakadtam Sándortól. Nincs szó rontásról, sem 
más ördöngösségről. Abban az elszigetelt környezetben előbukkant 
igazi egyéniségem. Ott már nem volt hová elfordulni. Kénytelen vol
tam szembenézni az igazsággal, magammal, mert hatalmas énem 
volt az, ami minden egyebet beárnyékolt. Nem tudom tömören 
szavakba önteni ezt. Az a lényege, attól féltem, Sándor zsenialitása 
lesöpör engem a palettáról. Csak mostanában kezdem belátni, min
dig ilyen végtelenül önzőn éltem. Gyerekkoromat jóformán egye
dül töltöttem. Sok gyerekkel játszottam, ám igazi barátom egyedül 
Mignóka maradt. Ö is csak addig maradhatott mellettem, amíg a 
rajztanár el nem mondta nekünk, amit néhány ember rég tudott. Te
hát, amikor kiderült rendkívüli rajztehetsége, Mignókával kezdtünk 
eltávolodni egymástól. Mindenféle kifogásokkal vontam ki magam 
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a találkozók alól. A régi barátság elsorvadt. Éveken át alig szóltunk 
egymáshoz. Aztán Mignóka elesett, megütötte magát. Az eleinte 
könnyűnek tűnő sérülés rejtett törésnek bizonyult. A gyógyulási 
folyamat rossz irányt vett. Álízület alakult ki a csonton, Mignókát 
évekre dobva vissza a művészetet megtaláló úton való haladástól. 
Amikor ezt megértettem, egészen megkönnyebbülve kezdtem ismét 
keresni a társaságát. A drága lány szeretettel ölelt magához. És ez a 
visszás állapot eleddig nem jutott eszembe.

Alig váltunk el egymástól, teljes erővel tört rám a Sándorral 
kapcsolatos aggodalmam. És napról napra fokozódott. Hiába pró
báltam bármivel útját állni, mint feltartóztathatatlan féreg rágta 
lelkem. Vak kalandba vágtam, amikor elfogadtam az apácák meg
hívását a hegyek közt rejtőző gyerekotthonba tett látogatáshoz. Azt 
mondták, nagyon fognak örülni az árva gyerekek, ha valaki rajzol 
nekik. Vasárnap történt a kirándulás, ezért az iskolában sem kellett 
bejelentenem hiányom. Elmentünk, úttalan utakon zötykölődtünk. 
Találkoztunk az emberpalántákkal, akik valóban nagyon örültek 
a látogatóknak, és nekem csakugyan szép siker jutott a rajzfogla
latossággal. Mindenki szeretett, mindenki ölelt, nagyon jól érez
tem magam. Este későn tértünk haza. Kezdve a főnökasszonnyal, 
mindenki arról beszélt, nem tudják, miként köszönhetnék meg a 
segítségem. Sötét idők emlékezetes vasárnapja lett, amikor a nyo
mort és félelmet néhány derűs óra feledtette. Csakhogy! Bár utólag 
dicsértem helyes döntésem, hiszen szép, kedves napot tudhattunk 
magunk mögött, eleinte egyáltalán nem volt kedvem menni. Miért 
mentem el mégis? Mert egyes-egyedül én tudtam, azon a napon 
eljön Sándor. Próbát akartam tenni, milyen lenne, ha nem találkoz
nánk? Aztán még egyszer járt, akkor már teljességgel a rendház la
kója voltam. És otthon tartózkodtam. De nem hívatott ki. Valamit 
megértett a megmagyarázhatatlanból.

A helyzetem egy idő után kilátástalanná vált, mert az iskolából 
kitettek, a kolostori munkának a végére jártam. Áldott szerencse, 
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mielőtt végleg kétségbeestem, a világ fordult egyet. A fegyverek 
még ropogtak az utcákon, amikor összeszedtem kevés holmim. 
Borzasztó kalandos úton átvágtam a hegyeken, eljutottam ahhoz 
a monostorhoz, amelyről gyerekkoromban tudtam. Idős ember vi
selte gondját az elhagyatott épületeknek. Rengeteg hideg és éhezés 
jutott. Végül újra jogaiba helyezték az intézményt. Én voltam az első 
nővér. Amikor aztán megérkeztek az igazi apácák, kértem magam
nak egy alkotásra alkalmas sarkot. Mindent megkaptam, beleértve 
a nélkülözhetetlen apró kohót is. Több mint húsz éve élek itt boldog 
békességben. Már régen mindenki elfogadott, s ha leendő kiállítás
ról szerez valaki tudomást, azonnal értesítenek. Egyetlen vétkem 
van. Az rendkívül súlyos. Azért imádkozom mindennap a jóisten
hez, bocsássa meg szörnyű bűnöm. Sándorom, Sándorom, kérlek, 
te se haragudj rám, amit veled tettem. Semmit nem változott ez az 
ember. Az őt felszínesen ismerőknek ugyanaz az álmodozó. Valójá
ban mindkét lábbal a földön álló férfi. Férfi a javából! Vajon hogyan 
néz ki most? Esetleg egy picit kitelt, ám változatlanul csinos? Haja 
őszes, mélyen ülő szeme mélyre lát. Hogy akkor miért nem látta 
előre kettőnk dolgát? Azt nem lehetett még csak megjósolni sem, 
nemhogy előrelátni.

Tisztelt Uram!

Ennyit sikerült papírra vetnie. Könnyezni kezdett, majd elsza
kadt a gát. Zokogva szórta levegőbe gondolatait:

Hirtelen milyen furcsa íze, különös súlya lett ennek a szónak. 
Ez az ember a férjem, uram lehetett volna, kivel egyenlők vagyunk, 
egymásért vagyunk, holtodiglan-holtomiglan... Nem tudtam há
rom úré lenni. Az egyik, a legnagyobb - az egekben és mindenhol 
jelen lévő - az mindenek fölött áll. Öt nem zavarta volna semmiben, 
s valószínűleg énbennem is remekül együtt lehettek volna. A má
sik viszont összeférhetetlennek bizonyult. Gyerekkoromtól csak a
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rajz, az agyagozás, a fémek tanulmányozása, a mindenféle festegetés 
töltötte ki időmet. Ez annyira hatalmába kerített, felnőttként sem 
tudtam volna elképzelni másfajta életet. Nekem művésznek kellett 
lenni. Az egyetlen hiba ott csúszott be, ez nem a „mi leszel, ha nagy 
leszel” kérdés gyakorlatias megoldását jelentette, hanem túlnőtt 
rajtam, eltiport, uram lett. Zsarnokom lett. S mindez csak abban a 
világvégi kolostorban került felszínre. Az őrület, vagy nevezzük bár
minek, ami ott hatalmába kerített, alapos munkát végzett. Nem egy
szerűen kiforgatott magamból, hanem vakká tett. Sok év után jöttem 
rá, hogy minden alkotásom, minden művem, mely kedvem szerint 
formálódott, ugyanarra az alapra épült. A Sándorral való kapcsola
tom oly gazdag volt, mostanig jóformán abból táplálkoztam. Meg
bánás? Nincs. Hiányérzet? Van. Feltegyem a legnehezebb kérdést? 
Felteszem: Hiányzik Sándor? Ugyanez a kérdés, ha lehet, még több 
őszinteséggel terhelve, vagy ha úgy tetszik, mélyebbre ásva: Az el
múlt évek során gondoltam Sándorra? Akkor hiányzott nekem? A 
nehézség nem abból adódik, mit jelent nekem Sándor. Sándor maga 
volt a megtestesült leányálom. A gondot az a megválaszolhatatlan 
kérdés adja: Hogyan szakadhatott bensőm ennyire ketté? Egyálta
lán, hogy tölthettem el ezt a sok évet - viszonylag kiegyensúlyoz
va - nélküle? Huszonvalahány évet egyfajta őrültségben éltem le? 
S most, amikor ez a nem várt kapcsolatfelvétel létrejött, a szemem 
kinyílt? Egyszerű magyarázat lenne, én nyugodnék meg a leginkább. 
Nem történt semmi eget rengető az újbóli kapcsolatba lépéssel. Nem 
omlott össze a világ, nem sajnálkozom, magamon végképp nem, és 
nem félnék annak a kedves férfinak a szemébe nézni. Mindennek 
így kellett történnie. Azt nem tudom, miért.

Másik lapot vett elő. Újból kezdte a levélírást.

Tisztelt Uram!
Gondolt-e ön valaha arra, nemcsak nő, de férfi is lehet múzsa? Ezt 

lehet teljesen természetes dologként kezelni, ám nem tudom, kiben 
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milyen kép él a múzsákról. És tudja, mi a csodálatos a múzsában? 
Soha nem követelőzik. Olyanformán igen, hogy akár éjjel kettőkor 
is kiszökteti az embert az ágyból, mert pontosan akkor kell a világra 
hoznia müvét. Egyébként diszkréten használja kiszemeltje légterét. 
Ebben az állapotban egyetlen hiba van. Képes évtizedekig úgy jelen 
lenni, bár egyetlenegyszer sem ráncigálja meg az ember grabancát:

- Hát velem nem törődsz?
Ebből kifolyólag - az ember már csak ilyen, esendő és együgyü - 

lubickolunk az ihletben, s forrását semmibe vesszük. Lepörgött életem 
fele, mire észrevettem, hogy ez volt az ön által kérdezett szikra, és 
minden alkotásom ebből a csírából nőtt ki. Kedves Sár Benedek, szí
vesen bemutatnám önnek az én állandóan és nagyvonalúan tápláló 
múzsámat. Csak az a nagy gond, nem találkoztam személyesen vele 
nagyon-nagyon rég. Ha ön eljönne hozzám, talán a múzsa megteste
sülése is megtörténne, esetleg önhöz csatlakozna, hogy végre senkinek 
se legyen keserű szájíze valaki hiánya miatt. Amennyiben úgy dön
tene, hogy meglátogat, ne a levelezési címen keressen, hiszen az egy 
postai címgyüjtőt jelöl, hanem azon, amit most mellékelve küldök.

Üdvözlettel, Klára
Ui. Nagyon várom! Nagyon szeretném, ha eljönne. Gyere, kérlek!

Sándor hitében már a barlang falát festegető is úgy továbbította 
tudományát, valamiképp értésére adta tanítványának, az alkotás fo
lyamatát át- meg átszövi a fájdalom. Valaha legyintett az ilyesmire, 
és ma sem a szenvedés zászlóját lobogtatta, de elismerte, legjobb 
alkotásait megérintette a szenvedés, fájdalom vagy keserűség szele. 
Egy csipetnyi belekeveredik a mindennapi valóságból, hát a boron
gásból is. Nagyon nehezen tette túl magát a Klárával történt eseten. 
Valójában sohasem, ám most már olyan volt, mint egy zsírcsomó az 
alkaron, nem kellemes, s különösebben nem zavaró.

Eleinte kerestették az eltűnt menyasszonyt. Hamar tudtukra ad
ták, él, jól van. Akkoriban eljutott a kolostorhoz is, a főnökasszony 
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barátságosan fogadta. Teljes bizalommal súgta oda, különös eset, 
hogy más vallású és nemzetiségű emberek drámája éppen náluk 
játszódik le. Abban a pár percben, míg a falakon belül tartózkodott, 
megértette, hiába keresi Klárát. Megköszönte a szívességet, elhagyta 
a zárdát. Sok álmatlan éjszaka és elvetélt mű következett ezek után. 
Évek múlva is őt várta, vagy legalább jelentkezését.

Közben változások álltak be. Tudta, Klára nem maradt a Kár
pátok keleti oldalán. Az a tény, hogy immár valamilyen ismeretlen 
helyre került, egyféle megnyugvást hozott. Bárhol lehet a világban, 
s ahhoz, hogy kapcsolatba léphessenek, először őneki kell jelent
keznie. Ez volt az ópium. A gyógyulás igen lassú folyamatnak bizo
nyult. Sándor nem sajnáltatta magát, az emberek nem sajnálkoztak. 
Enyhülést hozott az is, hogy a kényszermunkahelyet kedve szerin
tire változtathatta. Beköltözött a nagyvárosba. Tanított, bedolgo
zott újságoknak, Sár Benedek néven írta művészeti témájú cikkeit, 
közben alkotott. Rengeteg tárlata volt az elmúlt években. Az utób
bi időben őt kérték fel szervezésre. Nem szívesen, de segített. Az 
a gond a rendezvényekkel, a maradék szabad időt is felmorzsolja. 
Szerencsére a család mindig megértőén kezelte ezeket a kérdéseket.

Sándor utolsó levélre készült. Kezébe vette Klára hasonló kül
deményét, onnan remélt ihletet az íráshoz. Elmenni? Hová men
ni? Miért menni? Volt egy lehetőség, semleges területen találkozni. 
Szembe nézni. Beszélgetni. Szembenézni. Választ kapni. Választ 
kapni? Nem tudja, ma lehetséges-e érthetően, elfogadhatóan el
mondani, hogyan robbantották szét egy ember életét. Nem tudja, 
lehetséges-e elfogulatlanul, de árnyaltan elmondani, hogyan épül 
újra egy élet szilánkokra szaggatott darabokból. Nem tudja, lehet- 
séges-e a szemrehányások mocsarát kikerülni. Nem tudja, ha mégis 
elfogná a hév, volna-e értelme rosszallásnak hangot adni, hibáztat
ni. Nem tudja, meg kellene-e hallgassa, mit érez a másik fél iránta. 
Nem tudja, el kellene-e mondja, mit érez ő iránta. Nem tudja, len
ne-e értelme az egésznek. Ha ezekre gondol, oly érzése támad, a 
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megválaszolásuk igen sok időt fog felemészteni. Ám zavart lélekkel 
nem mehet a kolostorba.

Tisztelt Hölgyem!
Sajnos, most nem tudok eleget tenni kérésének. ígéretet sem te

hetek semmire, mert az megköti az embert. Az idő majd megmu
tatja, mit szándékszik tenni a bennem felvetődött kérdésekkel. Addig 
őrizzük meg nyugalmunk, s éljük lehetőleg jól szűkre szabott életünk. 
Töretlen alkotókedvet kívánok!

Üdvözlettel, Sár Benedek
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Balogh Gábor

A KUTYA, 
AKI NYULAKRÓL 

ÁLMODOTTA 2015. évi Gion Nándor Novellapályázat
II. díjjal jutalmazott írása





A hat láb az éjszakai felhőszakadás emlékeit kerülgetve taposta az 
ösvényt. Dombok között kanyargóit a csapás, nektárral csábító 
vadvirágok és bódító illatot pihegő füvek között, hallgatag erdőkön 

át, kolompszagú legelőkön keresztül. A kátyúkban víz komorlott, 
dülledt szemű békák menekültek csobogva a zavaros mélybe a kö
zelgő lábak elől.

- Kutya meleg van ma is! - törölgette izzadó homlokát egy 
emelkedő tetejére érve az ember. Az eb a kutya szóra vadul csóválni 
kezdte a farkát.

- Emlékszem, valamikor itt úgy, de úgy futottál, hogy elég volt 
visszakiabálni. Most meg... Megöregedtél, hiába.

Az ember sem volt már fiatal, lekonyuló bajusza szürkére fakult, 
gyér haja már csak a tarkóját meg a fülei környékét fedte, inas kezé
re barna viaszfoltokat csepegtetett az idő. Ám a kutya hozzá képest 
már aggastyánnak számított. Pofája fehér volt, szőre zsírosán filce- 
sedett, járása pedig olyan, mintha tojásokon lépdelt volna.

Külsőre hasonlított hát egymásra a két öreg, mint ahogy oly 
gyakorta megesik kutyával és gazdájával, de volt köztük egy nagy 
különbség. Éjszakánként az ember álmatlan álomba horkolta ma
gát, és öntudatlanul lebegett a reggeli túlpart felé, míg az eb vidám 
futásokról és nyulakról álmodott.

- Na, gyere, lerövidítjük az utat, van egy kis gyaloghíd a pata
kon. De hiszen te is tudod, már ha még emlékszel rá...
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Elindultak újra, és a gazda nem is sejtette, hogy az öreg kutya 
bizony emlékszik mindenre. De hát hogyan is ismerné egy egyszerű 
ember a kutyalét ezernyi titkát, hogyan is ismerhetné ki magát a 
kutyaemlékezet lerágott csontokkal és izgató szagokkal telikapart 
kotorékjában? Hiszen ő csak egy ember.

Lám, az imént is elment a mellett a kecskerágó bokor mellett, 
amit a kutya oly tüzetesen megszaglászott. És a kétlábúnak fogalma 
sem volt róla, hogy a bokornál nem is oly régen róka vágott át az ös
vényen. Sőt. A bokron túl egy másik róka szagát is megérezte az eb, 
s mivel az ösvény addigi része mentes volt ezektől a szagoktól, tudta 
azt is, hogy a csapáson haladó róka, miután keresztezte a másik út
ját, elkanyarodott utána a fák közé. Talán találkoztak is már azóta...

- Emlékszel? - bökött az ember jobbra, ahol a fákon túl elő
sárgállott a búzaföld. Nyulat kergettél itt valamikor. De megfogni 
akkor sem tudtad. Most meg már meg se próbálnád, mi?

A kutya jól emlékezett a nyúlra. Nagy futás volt, túl a mezőn, át a 
következő erdőn, azon is keresztül, aztán be a szomszédos völgybe. 
A nyúl húsa tej- és lucernaízű volt, csontjai puhák, akár a vaj, nem 
tudtak ellenállni a kutyafogaknak. Mikor visszatért a gazdához, az 
észre sem vette a szőrszálakat a szája szélén, se az eb jóllakott lusta
ságát. Csak korholta mihasznaságáért, hogy még egy idei fianyúllal 
sem bírt. Az ember arra számított, hogy a kutya majd megfogja a 
nyulat, s azt odahozza neki. Más lehetőségre nem is gondolt, és az 
egyedül visszatérő kutya láttán elfogta a csalódottság.

Fogatlan ínyén a kutya még most is érezte a néhai nyúl ízét, és 
nyála a földre cseppent.

- Nyálzol? - nézett rá az ember. - Látod, nem volt érdemes meg
öregedni - simogatta meg az állat fejét. - Minden véget ér egyszer.

Sóhajtva elnézett észak felé, és a saját fiatalságára gondolt. Tudta, 
hogy ott vannak a hegyek. Némelyiknek talán még most is hó van a 
tetején. Ott kell, hogy legyenek, hiszen fiatalkorában sokszor bámul
ta őket sóvárogva, szentül megfogadva, hogy egyszer elindul felé
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jük. De sosem kerekedett fel. Csak halogatta az utazást, a régi álmok 
elkoptak, kifakultak, néha éjszakánként felriasztották, és olyankor 
szégyellte magát, hogy hűtlen lett terveihez. Másnapra aztán elfeled
te az egészet a következő felriadásig. Sose ment fel a havasok biro
dalmába. Most meg már minek? Hiszen már el sem lát a hegyekig.

Rossz lett a kedve. Ahogy erre az ösvényre lépett, minduntalan 
régi emlékekbe botlott. Emlékekbe, amelyek egyre távolabbiak. És 
visszahozhatatlanok. És a legszebb emlék közepén is ott éktelen
kedik valami szennyesfekete, néha csak körömnyi piszok, ami el
követett hibáira, tévedéseire emlékeztette. Haragudott már magára, 
hogy elindult erre az útra.

- Ez is csak miattad van! - mondta a kutyának. - Fene a haszon
talan, kenyérpusztító fajtádat. Többé sose jövök erre, annyi szent!

Morgolódott volna még tovább is, de torkára forrasztotta szavait 
a patak morajlása.

Gyanakodva állt meg.
Nem olyan hang volt ez, mint máskor. Nem a habok csilinge

lő locsogása, nem a kövek közt fickándozó áramlatok fecsegése. Ez 
moraj volt. Komoly és haragos, szinte vészjósló.

Még pár lépés, és meglátta az útkanyarból a hidat meg a patakot. 
Megvakarta a fejét.

- Nagy zuhé volt alighanem az éjjel odafönt is - bökött orrával a 
nem látható, mégis ott levő hegyek felé. - Most hogy megyünk át?

A fából ácsolt gyaloghíd pallójáig ért a zavaros áradat, mely úgy 
hömpölygött a csordultig töltött mederben, mint valami összeszo
rított óceán. A híd ide-oda imbolygóit, amint a patak ostromolta.

A kutya nyüszíteni kezdett. Sosem szerette a vizet.
- Mégiscsak a kövesúton kellett volna menni, a nagyhídnak - 

mondta, csak úgy magának, aztán lenézett a félelemtől reszkető kutyá
ra. - Na, ez is miattad van... Meg hogy a finánc nem tud közelebb lakni. 
Ha most visszamegyünk a rendes hídig, estére se érünk oda. Kárba vész 
az egész napom. Megint csak miattad. Ügy, hogy itt megyünk át! Vala
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hogy. Ha meg beleveszel a vízbe... hát alighanem az lenne a legjobb. 
Neked is, nekem is. Na, hallgass már! - és oldalba rúgta a nyüszítő ebet.

Mire leért a partra, már tudta, hogy nagy feladatra vállalkozott. 
Ahogy elnézte a jobbra-balra kilengő hidat meg az alatta örvénylő 
vizet, szeme káprázni kezdett, megszédült, megtántorodott.

Hát itt jó lesz vigyázni!
- Gyere utánam a pallón, vagy ússz át, bánom is én, hogyan csi

nálod! - szólt hátra, bal kézzel megmarkolta az egyetlen korlátot, 
és fellépett a tákolmányra. Azt nem tudta, hogy a híd reszket job
ban, vagy ő maga. A kutya nyüszítve toporgott a parton, le-fel járt 
a víz szélében, farkát behúzta, elindult, visszahőkölt. De ezt az em
ber nem látta, nem tudott és nem is mert hátranézni. A jobb oldali 
korlát hiányzott, igyekezett hát a másik oldalra húzódni, ott érezte 
magát nagyobb biztonságban. Lába már nedves volt, amint a víz 
átbukott a pallón, eláztatta cipőjét bokáig. Ide-oda hintázott, ahogy 
az áradat taszigálta a hidat, az is eszébe jutott, hogy élete során há
rom olyan áradás volt, ami elragadta az egész tákolmányt. Mi lesz, 
ha most jön a negyedik? Esetleg éppen ezekben a pillanatokban, 
mikor ő itt éviekéi. Vagy mi lesz, ha jön majd vissza a finánctól, és 
akkor nem leli meg a helyén a hidat?

Ezen elmélkedet, miközben apró tyúklépésekkel araszolt előre, 
bal keze elfehéredve kapaszkodott a korlátba, s egyre jobban félt. 
Hallotta valahonnan a háta mögül a kutyát, alatta ordítva fenyege
tőzött a patak, s ő úgy döntött, hogy visszafordul.

Lassan szembefordult a hegyekkel. Mintha a bibliai özönvíz 
hömpölygött volna feléje, s mikor jobb kezével is belekapaszkodott 
a korlátba, egy nagyobb kilengés teste teljes súlyát hozzá préselte. A 
fa bizonyára reccsent egyet, bár ezt a patak zúgásától nem hallotta, 
és belezuhant a vízbe.

Hideg is volt, nyelt is belőle jócskán. Mikor a felszínre ért, a sod
rás nekivágta a korlátját vesztett pallónak, nagyot koppant a feje, 
átsodródott a híd alatt, s félig öntudatlanul vitte az ár lefelé. Fákat 
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látott, köveket, néha az eget is, de legfőképpen vizet, freccsenő taj
tékokat, s mikor alámerült, a zavaros nagy semmit. Kézzel-lábbal 
kapálódzott, s a félelem, amit a hídon érzett, semmi sem volt ahhoz 
a félelemhez képest, ami a vízen a fejére ült, nyomta lefelé, igen, ez 
már a halál volt, ott kapkodott lucskos csontkezeivel a lelke után. A 
hegyek bosszúja, gondolta, azok küldték rám az áradatot odafent- 
ről, ez a jutalmam, amiért az álmaimat nem teljesítettem be, amiért 
sose másztam meg bérceiket, amiért sosem...

Ekkor kalimpáló kezébe valami bokor meder fölé hajló ága 
akadt. Markolta, ahogyan csak bírta, lábát túlvitte a sodrás, felső
teste oldalra billent, ahogy kapaszkodott a bokorba, az életbe.

Ahogy kirázta szeméből a vizet, és jobban körül tudott nézni, lát
ta, hogy ez még nem a megmenekülés. Nem is bokor volt az, amibe 
kapaszkodott, hanem egy fűzfa part fölé hajló ága, a part pedig még 
méterekkel távolabb, s köztük leküzdhetetlenül hömpölygő áradat.

Csimpaszkodott az ágba, s nem jutott semmi az eszébe. Nem 
érzékelte az időt, fogalma sem volt róla, mennyi ideje lehetett már a 
patakban, csak azt tudta, hogy egyre jobban fázik.

Akkor látta meg a kutyát. A parton szaladt lefelé, öreg, fáradt és 
hályogos szemei az embert figyelték.

- Kiskutyám! - sipította. - Segíts! Gyere! Segíts!
A kutya, aki ugyan nyulakról álmodott, ám félt a víztől, látta, 

hogy a falkavezér bajban van. A félelem azért még egy pár pillanatig 
dolgozott benne, mígnem legyűrte a hűség, és a vízbe ugrott.

- Gyere, kiskutyám! - sírt az ember. A sodrás olyan erős volt, 
hogy túlvitte a fűzfán a kutyát. Az megpróbált ugyan az árral szem
befordulni, de nem bírt. Egy ideig küszködött, majd elfordult, a túlsó 
part felé éviekéivé eltűnt a part menti bokrok takarásában. De hama
rosan megint megjelent, elfutott az ember mellett, futott folyásirány
nyal szemben, s ott ismét a vízbe ugrott. A sodrás valósággal hozzá
csapta a gazdához, aki érezte a fogatlan kutyaállkapcsot összezárulni 
a karján, elengedte a fűzfaágat, helyette belemarkolt a kutya szőrébe, 
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s vitte őket a víz lefelé. A kutya szuszogott, hörgött, ahogy víz került 
a torkába. Az ember már nem tett semmit, csak hagyta, hogy tör
ténjenek a dolgok úgy, ahogy akarnak. Nagyon lassan közeledett a 
part, fák és bokrok rohantak el mellettük, az ember pár pillanatra 
elveszítette az eszméletét, majd arra riadt, hogy sár tapad az arcára, a 
patakparton fekszik, lába még a vízben, és a kutya húzza kifelé.

Aztán mindketten elterültek a fűben, s feküdtek, feküdtek liheg
ve nagyon sokáig.

Mikor az ember úgy érezte, hogy visszatért belé annyi erő, hogy 
meg tud mozdulni, levetkőzött, kicsavarta, s a napra teregette ruhá
it. Visszafeküdt a fűbe, s csak feküdt a forró nap alatt. A kutyának 
még nem jött vissza az ereje, feküdt, de a szeme nyitva volt, s ra
jongva bámulta a falkavezért.

Az ember meg a kék eget bámulta. Lassan elhitte, hogy él. Emlé
kek jöttek elő megint, ahogy feküdt a fűben. Egy kiskutyára emléke
zett, a zsebében hozta haza, kesztyűnyi szőrgombolyag volt csupán, 
ki gondolta volna, hogy ez lesz aztán belőle. Emlékezett kerítésen 
átugró tolvajokra, meg arra is, hogy egyikükbe véres sebet harapott 
az éber kutya. Teliholdas éjszakákra is emlékezett, mikor ahányszor 
csak résnyire nyitotta az ajtót, és kikémlelt az udvarra, pillanatokon 
belül mindig megjelent az eb, jelezve, hogy ott van, figyel és vigyáz. 
Valóban úgy tűnt, hogy soha nem aludt.

Nem vittem sokra az életben, mindig csak másokat szolgáltam, 
de azért egy szolgám nekem is volt, gondolta. A kutya még mindig 
őt nézte, és suhintott párat a farkával.

- Na, létrejöttél már? Kipihented magad?
A kutya felült, és megnyalta az ember kezét, aki öltözködni kez

dett. Forró volt a nap, gyorsan megszáradtak a ruhák.
- Itt az idő, mennünk kell, hallod-e! A finánc már biztosan vár - 

elnézett arrafelé, amerre a hegyeket is sejtette. - Ne bánkódj azért. 
Ez az élet rendje. Na, gyere!

És elindult tovább.
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A kutya felélénkült, előreszaladt.
- Nocsak! De virgonc lettél! Mint valami kölyök. Ha tudnád, 

hova megyünk, nem sietnél ennyire.
A kutya nem tudta, viszont felismerte a helyet. Fiatalkorában 

többször is jártak erre, s csupa kellemes emlék maradt meg ben
ne azokról az utakról, finom falatok, gyerekek, akikkel jó nagyokat 
lehetett játszani, s csupa kedves, barátságos helybeli kutya, köztük 
egy szuka, egy nagyon szép, kívánatos szuka...

Most is megérezte egy kutya szagát, bár az egy kan szaga volt, s 
ez óvatosságra intette. Megállt, bevárta az embert, s már nem sza
ladt előre, jobbnak látta, ha mellette marad.

Az útszéli magányos ház udvarából úgy csattant a mérges ku
tyaugatás, akár a korbács. Az ember kötelet vett elő, s kutyáját egy 
telefonpóznához kötötte, majd a kapuhoz lépett.

- Vámtiszt úr! Hahó! Vámtiszt úr!
Az udvarból egyre mérgesebben csaholt a házőrző, a házból kö

vér ember totyogott elő, s éppen feltette a nadrágtartóját. Szemei 
fölé ellenzőt formált kezéből, úgy nézett az idegen felé.

- Én vagyok az, vámtiszt úr! Meghoztam a kutyát.
- Ja, maga az? Azt hittem, már nem is jön.
Kezet fogtak. A fináncnak sörszaga volt.
- Hát ez volna az - bökött az ember a kutyája felé.
- Na, komám, amint nézem, te is megetted már a kenyered ja

vát! - mondta neki a finánc, s a kutya boldogan rázta a hátsó felét, 
mert tudta, hogy róla van szó, s hozzá beszélnek.

- Meg bizony. Tizenhárom éves. Eddig még úgy-ahogy bírta, de 
most már csak akadék.

- Ekkora utat megtenni... Mért nem csapta agyon? Vagy akasz
totta volna föl.

- Tudja, hogy van az. Sajnálom. Az meg mégis olyan piszkos 
munka... - összeharapta az ajkát, ezt talán mégse kellett volna 
mondania, a finánc is összehúzta a szemöldökét kicsit.
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- Hát miért nem szólt akkor a vadásznak?
- Szóltam én. De ő meg azt mondta, hogy ő nem sintér. Ö aján

lotta magát.
- Megyek, hozom a pisztolyt - fordult sarkon a finánc. Mintha 

kicsit meg lett volna sértődve.
Az ember téblábolt a kapuban, s nem nézett a kutyára.
Hamarosan jött a finánc.
- Mivel tartozom, vámtiszt úr?
- Hát, ahogy megbeszéltük.
Az ember matatott a zsebében, fizetett.
- Kicsit vizes. Belecsúsztam a patakba.
- Csak nem a Szentlőrinci úton jött?
- Arra.
- Nem vitte el a vihar a hidat?
- Nem, de visszafelé inkább elkerülök az országúinak.
- Az jókora séta lesz, hallja-e!
- Megyek is! - a kötelet eloldozta a telefonpóznáról, és a finánc 

kezébe nyomta. - Köszönöm a segítségét, a viszontlátásra!
A kutyára most sem nézett rá.
A finánc morcosán nézett utána, siet a nyavalyás, gondolta, most 

meg majd áshatom a gödröt egyedül.
- Na, gyere! - mondta a kutyának. - Elmegyünk odáig, ahol 

azok a nagy fák vannak. ígérem, nem fog fájni.
Mentek. A kutya a szagokat vizsgálgatta. Nicsak, itt egy tüzelő 

szuka ment el, és lám, nem is egy, hanem két kan ment a nyomában. 
Abból az egyiknek valami baja volt, a másik pedig nem is olyan 
régen disznóbelsőséget evett. Vallatta az illatokat az öreg kutya, aki 
nyulakról álmodott, miközben békésen ballagott a nem túl jó szagú, 
de kedvesen beszélgető ember mellett. Megtanulta élete során, hogy 
mindig az ember a főnök. S az ember jó. Enni ad, meg fedelet a fejed 
fölé. Ö a falkavezér. S mindig igaza van.

És az embernek ezúttal is igaza lett.
Tényleg nem fájt.
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A csapatépítő tréning kiválóan sikerült. Nagyszerű előadások, 
ötletes feladatok, és kikapcsolódásra is alkalmas programok 
tették változatossá a továbbképzést. Mindenki remekül érezte ma

gát. A szervezők a búcsúvacsorára is tartogattak meglepetést. A 
résztvevőket négyfős csapatokba sorsolták, és szellemes, ugyanak
kor mulatságos játékok sokaságával versenyeztették őket. Az utolsó 
feladat előtt Kingáék egyetlen ponttal szorultak a második helyre, 
azonban esélyesek maradtak a végső győzelemre. Mindegyik csapat 
az activityhez hasonló feladatot kapott. A kihúzott kártyán olvas
ható fogalmat kellett elmutogatni, vagy eljátszani két játékosának 
úgy, hogy a másik kettő azt egy percen belül kitalálja. Az élen ál
lóknak ez nem sikerült. Nagy izgalmak között került sor az utolsó 
produkcióra, amely mindent eldöntött. A kártyát Jocó húzta ki, és 
rövid gondolkodás után Kingát választotta maga mellé. Bélának és 
Áginak a kitaláló szerepe jutott. A szabályok megengedték, hogy a 
feladatot eljátszók megbeszéljék egymás között a taktikát, ugyanis 
csak pontos választ lehetett elfogadni, találgatásról, tévedésről szó 
sem lehetett. A kártyán a „gyertyafénykeringő” szerepelt, amelyből 
külön-külön egyik szó sem tűnt nehéz feladatnak, de a kettő együt
tes elhangzása pontos koreográfiát igényelt. Kinga és Jocó a terem 
közepére léptek. Egymással szemben megálltak, elegánsan megha
joltak, és keringőzni kezdtek úgy, ahogy azt a legjobb tánciskolák
ban tanítják. A férfi alig hallhatóan fütyülte a dallamot, valósággal 
lebegtek a teremben. Valamivel több mint fél perc után megálltak.
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Jocó letérdelt, és magasra emelt kezében öngyújtóját tartotta, me
lyet lángra lobbantott. Tényleg olyan volt, mint egy gyertya. Kinga 
a lobogó kis lángot, a férfi az asszony csillogó szemét nézte, majd 
pillantásuk találkozott. Mindketten elmosolyodtak. Ágiék hango
san kiabálták a jó megoldást. Jocó felállt, eltette öngyújtóját, meg
fogta partnere kezét, lágyan ajkához érintette, és megcsókolta. Kin
ga nem érzékelte a teremben kitörő tapsvihart, mert testén az első 
csókra emlékeztető kellemes borzongás futott végig. Zavartan lesü
tötte szemét, és igyekezett mielőbb kilépni a váratlan bódulatból. 
Csapatuk megnyerte a versenyt, az első helyezettnek járó hatalmas 
tortára mindenkit meghívtak.

Az utolsó napra csak a közös reggeli maradt. Kinga szobatársával, 
Erikával érkezett az étterembe. A bejáratnál Rónaszegi igazgató úr
ral találkoztak, aki kedvesen köszöntötte őket. Gratulált Kingának a 
stratégiai kérdésekhez tett hozzászólásáért. Kérte, keresse meg őt hét
fő reggel irodájában, mert meglepetést tartogat számára. A svédasztal 
bőséges választékot kínált, az automata kitűnő kávét készített. Asz
taltársaságukhoz Géza és Edit csatlakozott. Beszélgettek, nevetgéltek, 
felidézték az elmúlt napok mulatságos eseményeit. Már befejezték az 
étkezést és távozni készültek, amikor Jocó lépett asztalukhoz.

- Elnézést, ha megzavartalak benneteket! Segítséget szeretnék 
kérni Kingától. Feri hozott el a programra, de nem tud visszavin
ni, mert tovább utazik a szüleihez Debrecenbe. Arra gondoltam, 
ha veled mehetnék, nagyon megköszönném. Béláék is felajánlották 
ugyan, de öten lennénk az autóban, te pedig egyedül jöttél.

- Természetesen! - felelte az asszony, és csak a következő perc
ben gondolt arra, hogy Jocó talán nem a kényelmesebb utazás, ha
nem a tegnapi keringő miatt választotta az ő társaságát. Remélte, 
nem így van, mert mindenkinek az lenne az egyszerűbb, azonban 
ígéretétől nem akart visszalépni. Valójában nem történt semmi - 
győzködte önmagát-, csak egy kézcsók, egy érintés, és ami mégis, 
azt rajta kívül más nem vehette észre. Nem tudta, hogy tévedett.
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Az indulás előtti közös fényképezkedést tíz órára beszélték meg. 
A szálloda lépcsőjére álltak, néhány komoly, majd néhány komoly
talan fotót készítettek a szűnni nem akaró jókedv és tréfálkozás kö
zepette. A búcsúzás után autóba ültek, és lassan-lassan mindenki 
elindult. Jocó pár perc türelmet kért, mert ruháit még nem pakolta 
be a táskájába. Kinga beleegyezően bólintott, és arra gondolt, addig 
felhívja a férjét, ahogy ezt mindennap megtette.

- Szia, Misi! Vége a programnak, perceken belül indulok. Két 
óra múlva otthon vagyok, és miénk a hétvége! Irány a nyaraló! Már 
alig várom!

- Én is, kicsim! Nagyon vigyázz az úton! Nem szeretem, ha 
egyedül vagy, könnyen elkalandozik az ember figyelme. Nem lesz 
útitársad?

- Nem! Egyedül megyek, majd rádiózom - válaszolta Kinga rö
vid habozás után, és maga sem értette, miért nem mondta meg az 
igazat. Mind a kettőjükkel sokszor előfordult már, hogy munkatár
sat, barátot vittek autójukban, vagy ők társultak be másokhoz. Most 
mégsem akart őszinte lenni, mert a tegnap este nem múlt el nyomta
lanul érzelmeiben. Nem tudta megfogalmazni magában, hogy miért 
kellene bűntudatot vagy lelkiismeret-furdalást, esetleg gyengeséget 
vagy valamilyen várakozást éreznie, mégis ezek a gondolatok kava
rogtak a fejében. Megérkezett Jocó, sporttáskáját hanyagul dobta be 
a hátsó ülésre. Az utazás zavartalannak ígérkezett. Munkáról, család
ról, kedvtelésekről beszélgettek. Kinga érzékelte ugyan, hogy a férfi 
időnként térdére és combjára pillant, de úgy tett, mint aki nem veszi 
észre. Régóta dolgozott már férfiak között, megszokta érdeklődő, el
ismerő tekintetüket, akár ajánlatnak is beillő tréfálkozásaikat. Nem 
voltak túl az út felén, amikor elhangzott az a mondat, amely balsze
rencsés véletlenek olyan sorozatát indította el, amelyeket Kinga kép
telen volt kezelni, és amelyek szétzilálták addigi nyugodt életét.

- Jocó! A két ülés között van egy palack víz, kérlek, nyisd ki, és 
add ide!
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- Na de hölgyem, nem ismeri a szabályt? Iszik, vagy vezet!
- Ne aggódj, majd lassítok, vigyázok rád! - mosolygott Kinga, 

és a vízért nyúlt.
A férfi már leplezetlenül nézte az asszonyt, ahogy ajkához eme

li a palackot, ahogy iszik belőle, ahogy száját mozgatja. Tekintetét 
végigfuttatta a nő testén, majd visszatért ajkaihoz. Halkan, szinte 
könyörögve kérte, hogy hagyja meg számára az utolsó kortyot. 
Kinga ezalatt - bár valóban lassított - nem vette le szemét az út
ról. Nem láthatta, hogy Jocó a szájával az üveg minden millimé
terét megérinti, ahová az ő szája érhetett, mégis megérezte, hogy 
valami megváltozott körülöttük. Nem gyorsított. A férfi visszatette 
az üres palackot, és közben kezével megérintette az asszony ujjait, 
amelyek a sebességváltón pihentek. Kinga sohasem tudta megmon
dani, még saját magának sem, hogy ez az érintés egy pillanatig vagy 
percekig tartott-e, mert ugyanaz a borzongás futott végig a testén, 
mint amit a kézcsóknál érzett. Hirtelen egy sötét foltot látott maga 
előtt. Sikoltva taposott a fékre, és balra, majd jobbra rántotta a kor
mányt. Bravúros, gyors mozdulatával kikerülték az eléjük kanya
rodó kerékpárost, és időben tértek vissza saját sávjukba a szembe 
jövő teherautó elől. Még ötven-hatvan métert haladtak, míg biz
tonságosan meg tudtak állni. Kinga lehúzódott a padkára, kiugrott 
a kocsiból, és rohant a kerékpáros felé, aki az árokba borult. Mikor 
odaért, egy fiatalember tápászkodott fel a fűből. Az ijedtségen kívül 
szemmel láthatóan semmi baja nem esett. Enyhe ittassága ellenére 
tisztában volt a történtekkel. Elnézést kért figyelmetlenségéért, és 
köszönetét mondott, amiért nem gázolták el. Egy földútról kanya
rodott ki, a körültekintésről teljesen megfeledkezett. Az odaérkező 
Jocó kemény szavakkal esett neki, de Kinga leintette, és gyors távo
zást javasolt. Kihúzták a férfit és kerékpárját az árokból, azonban 
csak néhány lépést tehettek meg, amikor egy rendőrautó állt meg 
mellettük. Két fiatal őrmester szállt ki, akik a féknyomokból és a kö
rülményekből kitalálták, hogy mi történhetett. Nem elégedtek meg 
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a kerékpáros beismerésével, szabályos és hosszadalmas intézkedés
be kezdtek. Mindhármukat igazoltatták, kikérdezték, Kinga autóját 
átvizsgálták, az adatokat rádión bediktálva ellenőrizték. Senkit nem 
engedtek el, amíg mindennel nem végeztek. Közben kiderült, hogy 
Jocó sporttáskája a fékezéskor leesett, kiborult, igazolványait a kocsi 
padlóján találta meg. Több mint egy óra telt el, mire elindulhattak. 
Hosszú percekig nem szóltak egymáshoz, a csendet Kinga mobilte
lefonjának csörgése törte meg. Azonnal görcsbe rándult a gyomra, 
mert férje kereste, és hirtelen fogalma sem volt, mit mondjon neki. 
Igyekezett könnyedén szólni a telefonba.

- Szia, Misi... - kezdte, de férje ingerülten a szavába vágott.
- Csakhogy felvetted végre! Már kétszer kerestelek! Mi van ve

led? Hol tartasz?
- Ne haragudj, szívem! Hangosan szólt a rádió, bizonyára nem 

hallottam! - mentegetőzött a pillanat szülte hazugsággal, mert Misi 
nyilván akkor kereshette, amikor a rendőrök kikérdezték őket.

- Most már mindegy! Gondolom, mindjárt itthon leszel. Mit szól
nál, ha foglalnék egy asztalt a Halászcsárdában, és megebédelnénk?

- Még legalább egy óra, mire hazaérek. Később tudtam csak el
indulni, és egyébként sem vagyok éhes. Majd otthon mindent meg
magyarázok!

- Valami baj van? Olyan furcsa a hangod! Miért nem hívtál, 
hogy késni fogsz? Egyedül vagy?

- Persze, hogy egyedül vagyok! Otthon mindent megmagyará
zok, de most le kell tennem, mert nagyon nagy a forgalom. Ne ha
ragudj! Sietek hozzád!

Kinga kinyomta a telefont, és alig tudta visszatartani könnyeit. 
Nem akart Jocóra nézni, pedig csak magára haragudott. Mind a ket
ten csendben ültek, és próbálták megnyugtatni zaklatott érzelmei
ket. Az asszony újragondolta az eseményeket, és azt kereste, hogyan 
kerülhetett ebbe a helyzetbe. A búcsúvacsorán, a keringőnél semmi 
nem történt, amit megbánnia, vagy szégyellnie kellene. Jocó kérését 
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sem lehetett elutasítani, nem követett el hibát. Ha a szomjúság nem 
tör rá, ha nem lassít iváskor, ha Jocó nem kéri el az utolsó kortyot, ha 
nem ér hozzá a kezéhez, ha a kerékpáros másodpercekkel hamarabb 
vagy később kanyarodik a főútra, ha nem pont akkor járnak arra a 
rendőrök, minden másként alakul. Lelke mélyén persze érezte, hogy 
az az utolsó korty, az a második érintés elkerülhető lett volna, ha 
okosabban viselkedik, de azokban a különös hangulatúvá vált má
sodpercekben képtelen volt okosabban viselkedni. Egyre csak az járt 
a fejében, mit fog mondani Misinek. Nem akarta beismerni, hogy 
már induláskor sem mondott igazat, hiszen Jocóra várt, amikor te
lefonált. Az igazgató kérése jutott eszébe, és ezt tekintette az utolsó 
szalmaszálnak. Hihetőnek tűnt, hogy Rónaszegi nem hétfő reggel
re hívta egy beszélgetésre, hanem ott kérte meg erre, indulás előtt. 
Nem mondhatott nemet főnöküknek. Remélte, férje hinni fog neki, 
és az elmaradt telefonálás miatti bocsánatkéréssel megszabadul ettől 
a kellemetlenné vált helyzettől. Ütitársa egy buszmegállónál kiszállt, 
zavarban volt, amikor búcsúzott.

- Köszönöm, hogy elhoztál! Igazán sajnálom, hogy így alakultak 
az események, az az őrült kerékpáros az oka mindennek!

- Nem, Jocó! - hangzott a bánatos válasz. - Én már másként lá
tom! Mi tehetünk mindenről! Az a fiatalember ránk ijesztett ugyan, 
de a legjobbkor érkezett!

Kinga tizenöt perc múlva hazaért. Megállt a garázs előtt, mély 
lélegzetet vett, kiszállt, és elindult a bejárati ajtó felé. Óriási önura
lomra volt szüksége, mert úgy érezte, szétrobbantja a belső feszült
ség az átélt és várható izgalmak miatt.

- Szia, Drágám! Megjött a világ legbutuskább felesége! - próbált 
meg könnyednek és vidámnak látszani, de ez nem sikerült.

- Mitől van ilyen jókedved? Szerintem semmi okod rá! - bosz- 
szankodott Misi.

- Igen, igazad van! Sajnálom, és nagyon szégyellem, amiért 
megvárattalak! Ne haragudj!
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- Nem a várakozásról van szó! Több mint egy órát késel a meg
beszélt időhöz képest, és nem hívsz fel, hogy ne aggódjak. Csak a 
harmadik hívásomra reagálsz, akkor pedig lerázol, mint akinek 
fontosabb dolga van!

- Ugyan már, Misi, mi lenne fontosabb nálad! Nem tehetek róla, 
amiért később tudtam elindulni. Már az autómhoz mentem, ami
kor a szálloda halijában összefutottam az igazgatónkkal. Nagyon 
kedves volt, gratulált a stratégiai kérdésekhez tett hozzászólásom
hoz. Azt mondta, szívesen hallana még erről, ha volna most pár 
percem. Nem mondhattam nemet neki. Visszamentünk a presszó
ba, és kávé mellett egy óra hosszat beszélgettünk. Észre sem vettem 
az idő múlását, annyira elragadott a lehetőség. Képzeld, azzal zárta 
le a témát, hogy hétfőn keressem meg az irodájában, mert meglepe
tése lesz számomra.

- Ennek tényleg nagyon örülök, de ettől még felhívhattál volna! 
Miért nem vetted fel a telefont, amikor kerestelek, és miért ráztál le 
olyan hamar? Valami gondod volt?

- A főnök kikísért az autóhoz, megvárta, amíg elindulok. Akkor 
nem telefonálhattam, udvariatlanság lett volna. Gondoltam, majd 
útközben megállók és hívlak. Bekapcsoltam a rádiót, zenét hallgat
tam, de valójában Rónaszegi szavai foglalkoztattak. Vajon mit akar
hat? Meglódult a fantáziám, teljesen megfeledkeztem a telefonról. 
A hívásodat pedig biztosan a rádió miatt nem hallottam, hangosan 
szólt, no meg másutt járt az eszem. Ne haragudj rám, tényleg na
gyon buta voltam. Igazán nem akartalak lerázni. Itt akartam lenni 
minél hamarabb. Nem volt semmi problémám.

- Elhiszem, bár furcsa és szokatlan. Nem így viselkedünk egy
mással. Amíg vártam rád, ettem két szendvicset. Te éhes vagy?

- Nem, nem kívánok enni! Induljunk mielőbb a nyaralóba, 
meglátod, kárpótolni foglak mindenért!

- Remélem is! Menjünk az Audival! Igyunk egy kávét, aztán le
megyek, kiállók a garázsból, a te autódat pedig beviszem.
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Kinga megkönnyebbülve ment a konyhába. Ügy tűnt, lezárhatja 
ezt a furcsa kalandot. Feszültsége még nem oldódott fel teljesen, 
az önuralom és koncentráció nagy energiákat emésztett fel benne. 
Férje elé tette a kávét, és az asztal alá rejtette remegő kezét.

- Te nem iszol? - kérdezte Misi.
- Nem, most nem kívánom!
- Hagyjak egy kortyot?
- Mondtam, hogy nem kívánom! - csattant fel ingerülten Kin

ga, mert az „egy korty” említése kizökkentette szerepéből. Azonnal 
rájött, és belevörösödött. - Ne haragudj! Egy kicsit ideges és fáradt 
vagyok. Úgy látszik, nem tett jót a több napos távoliét!

- Valóban nagyon furcsa vagy, rád fér egy kis pihenés. Megyek a 
garázsba, addig szedd össze magad!

A férfi távozása után Kinga az asztalra borult. Csak most kezdte 
érezni, mennyi erőt vett ki belőle az utóbbi három-négy óra. Ügy 
érezte magát, mint az, akit hűtlenség miatt kiköthettek az egyko
ri szégyenfához. Az a két érintés nem ért ennyit, sóhajtotta, pedig 
nem is tudta, hogy a neheze csak ezután következik. Misi szemmel 
láthatóan feldúltan érkezett vissza, és kérdőre vonta feleségét.

- Mondd, Kinga! Ha egyedül utaztál az autóban, akkor hogyan 
lehetséges, hogy a melletted lévő ülés előtti gumiszőnyegen ugyan
olyan sáros fűszálak vannak, mint a tiéden?

- Sáros fűszálak? - döbbent meg az asszony, és úgy érezte, a szo
ba megbillen vele, mert azonnal rájött, hogy azok csak az árokból 
kerülhettek oda, amikor kihúzták a kerékpárost.

- Igen! Sáros fűszálak, és mind a két ülés előtt! Megmagyaráznád?
- Megmagyarázom! Üljünk le, mert nem lesz egyszerű történet - 

válaszolta Kinga, és abban a pillanatban fogalma sem volt, hogy hol és 
hogyan tud megállni a lejtőn, amelyre ostobaságból lökte saját magát.

- Kíváncsian hallgatlak! - vált egyre ingerültebbé a férje.
- Majdnem elgázoltam egy ittas kerékpárost, aki váratlanul az 

autóm elé kanyarodott. Félrerántottam a kormányt, sikerült kike
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rülnöm, mégis az árokba zuhant. Amint meg tudtam állni, odaro
hantam hozzá. Hál’ istennek, az ijedtségen kívül semmi baja nem 
esett. Én is nagyon megijedtem, tanácstalan voltam. Úgy éreztem, 
beszélnem kell vele azért, hogy mind a ketten megnyugodjunk. Be
ültettem az autóba, a mellettem lévő ülésre. Az árokból kerülhetett 
fű a cipőnk talpára, onnan pedig a gumiszőnyegekre. Egy szeren
csétlen közmunkás volt a közeli faluból. A végén megsajnáltam, 
adtam neki háromezer forintot. Valamilyen Andrásnak hívják, Ta
kács vagy Bakács vagy valami ilyesmi - emlékezett vissza Kinga az 
igazoltatás adataira. A rendőrökről nem akart beszélni, mert félt, 
akkor kiderülhet, hogy Jocó is vele volt.

- Szép történet, akár igaz is lehet. Persze furcsa, hogy ott vagy 
egyedül egy ilyen trauma után, és nem hívsz fel, nem mondod el, 
nem kérsz tanácsot vagy segítséget.

- Nem akartalak idegesíteni! Amikor egy óra múlva elindul
tunk, már egészen megnyugodtam.

- Na, várj csak! Mi az, hogy elindultunk? Mégsem egyedül voltál?
- Dehogynem! A kerékpárosra és magamra gondoltam!
- Kinga! Ha egy órát beszélgettél indulás előtt a főnököddel, 

egyet pedig az állítólagos közmunkással, akkor egy órával később 
kellett volna hazaérned! Nem érzed, hogy egyre jobban belekava- 
rodsz valami hihetetlen történetbe?

- Nem volt nálam stopperóra és jegyzetfüzet, nem írtam naplót! 
- csattant fel bosszúsan az asszony. - Nem gondoltam, hogy be kell 
számolnom minden percemről! Bizonyára valamelyik, vagy mind 
a két beszélgetés rövidebb ideig tartott. Mondd meg, ha nem bízol 
bennem, de ne gyötörj ezzel a vallatással!

- Hidd el, semmi örömet nem találok benne. Még két választ 
várok tőled! Szerinted ez kié, és hogyan került az autódba, az ülés 
alá? - kérdezte Misi, és tenyerét felesége elé tartotta.

- Mi a csoda ez? - nézett egyre kétségbeesettebben Kinga. Azon
nal felismerte Jocó öngyújtóját, amely nyilván a fékezéskor esett ki a 
táskájából. Időt akart nyerni, amíg kitalál valamit.
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- Ez? Ez egy öngyújtó! Látod, így működik! - válaszolta férje, és 
a kis lángocskát az asszony arca elé tartotta, aki ekkor már végleg el
veszítette önuralmát. Csaknem kiabálva, remegő hangon válaszolt.

- Honnan a fenéből tudjam? Biztosan a kerékpáros vesztette el, 
amikor beült az autómba.

- Csóró közmunkások nem szoktak nyolc-tízezer forintos Har
ley Davidson öngyújtókkal szaladgálni. Miből telne neki ilyenre?

- Nem érdekel a közmunkások anyagi helyzete és dohányzási 
szokása! Biztosan kapta vagy találta vagy lopta! Honnan tudjam? 
Tényleg megőrjítesz ezzel e faggatózással! Nem hagynád abba végre?

- De igen! Eddig is éppen elég zavaros ez az egész, nem akarom 
tovább bonyolítani. Te tényleg nem találod furcsának és teljesen va
lószínűtlennek, amiket elmondtál. Nem tudod, meddig beszélgettél 
a főnököddel, és mikor indultál el a szállodától. Nem emlékszel, 
mikor volt az állítólagos baleset, beengedsz egy vadidegen ittas fér
fit az autódba, akivel hosszú időn át beszélgetsz. Nem szólsz, hogy 
késni fogsz, pedig erre kétszer is lett volna okod, és nem hívsz fel 
a biciklis sztori után sem, ami pedig teljesen normális lenne. Nem 
jelentkezel a hívásaimra, amikor mégis, akkor lerázol. Hazaérkezel, 
problémamentes útról beszélsz, majd váratlanul előállsz egy állító
lagos balesettel. No meg itt ez az öngyújtó! - Misi hangjában már 
nyoma sem volt indulatnak, inkább szomorúnak tűnt, mint akit 
megbántottak, vagy csalódott valamiben.

- Nagyon kérlek, ne haragudj rám! Igazad van, talán én sem 
hinném el a helyedben, de ez akkor is így történt. Ostobán viselked
tem, rossz döntéseket hoztam. Nem tudok mást mondani. Nagyon 
sajnálom! - csendesült le Kinga. Felállt a székről, és a fürdőszobába 
ment. Megmosta arcát, majd a falnak dőlve nézett a semmibe.

- Lemegyek a nyaralóba! - nyitott rá néhány perc múlva Misi.
- És akkor én most mit tegyek? Maradjak itthon? - kérdezte Kin

ga, és ezzel akarva, akaratlan áthárította a felelősséget férjére, hiszen 
egyetlen szón is múlhatott a folytatás, vagy annak végleges elmaradása.
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- Egyelőre maradj! Úgy vélem, mind a kettőnknek szüksége lesz 
egy éjszakára, amikor gondolkodunk a történteken. Ha mást vagy 
mást is mondani akarsz, akkor holnap délig gyere utánam!

Aznap éjszaka egyikük sem aludt. A férfi úgy érezte, felesége 
nem őszinte hozzá, csak azt nem tudta, hogy miben és mennyire. 
Kereste ennek okát, mert a legegyszerűbbet nem akarta, a butaság 
és könnyelműség ilyen mértékét pedig nem tudta elhinni. Kétsé
gek között forgolódott reggelig, az indulat helyett egyre inkább a 
csalódottság és szomorúság gyötörte. Az asszony sem pihent sem
mit. Újra és újra felidézte az eseményeket. Átkozta azt a pillanatot, 
amelyben letagadta útitársát, mert ez a döntése immár tragikusnak 
látszó helyzetbe sodorta. Önmagának talált mentséget, amiért koc
kázatokat vállalt két furcsa epizód miatt, de pontosan tudta, hogy 
ezt egy férfi sohasem értené meg. Kimerültsége és elkeseredettsége 
ellenére tisztán látta két lehetőségét. Kitarthat állításai mellett, ame
lyek kétségtelen nem életszerűek, mégsem teljesen hihetetlenek. 
Reménykedhet abban, hogy férje talán elfogadja azokat, vagy bele
törődik a bizonytalanságba. Másik lehetősége az őszinteség. Ennek 
következményeit azonban még kevésbé látta kiszámíthatónak. Az 
igazság ugyanis annyira egyszerű és annyira hétköznapi, hogy az 
előzmények miatt már semmivel sem hihetőbb, mint amit eddig 
mondott. Annak beismerésével pedig, hogy képes valótlanságot 
is állítani, a múltat és jövőt egyaránt elsöprő lavinát indíthatna el. 
Tökéletes zsákutcában érezte magát. Reggelre meghozta döntését. 
Lemegy a nyaralóba, újra és újra elismeri, hogy valóban érthetetlen, 
ahogy viselkedett, de nem vállalja fel a teljes őszinteség kockázatát. 
Ügy gondolta, semmiképpen sem érkezhet tizenkét óra után, mert 
az érzéketlenségét jelentené. Nem érkezhet sokkal hamarabb sem, 
hiszen az bűntudatot sugallna, amit viszont nem szeretne.

Kinga tizenegy órakor állt meg a Harangvirág cukrászdánál, 
amely félórányi autóútra volt nyaralójuktól. Kávét és ásványvi
zet rendelt, bár valójában egyiket sem kívánta. Előre fizetett, hogy 
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azonnal indulhasson, ha elérkezettnek látja az időt. A fáradtság és 
az idegesség kezdett eluralkodni rajta. Percenként az órájára nézett, 
nehogy elkéssen. Fél tizenkettő előtt remegő léptekkel elindult au
tójához. Beült és indított. Negyedórát sem haladhatott, amikor ré
mülten nézett a mellette lévő ülésre, és táskáját kereste. Rádöbbent, 
a cukrászdában hagyta a széken. Igazolványai, pénze, bankkártyája, 
telefonja, minden abban van. Kétségbeesetten fordult vissza. Azzal 
nyugtatta magát, hogy tizenkét óra előtt ott lesz, és onnan majd fel
hívja Misit. Már csak egy kilométerre volt a Harangvirágtól, amikor 
az útkereszteződéshez ért. Két autó állt előtte, rendőrök állították 
le a forgalmat. Katonai konvoj érkezése miatt várakozniuk kellett. 
Kinga csaknem összeesett az idegességtől, hiszen neki minden perc 
számított. A cukrászdába érve a székhez rohant. Táskáját megtalálta, 
abban minden hiánytalanul benne volt, azonban telefonja tizenkét 
óra hat percet és egy nem fogadott hívást mutatott. Férje kereste há
rom perccel azelőtt. Azonnal hívta, és már folytak a könnyei, mert 
az automata hangja közölte vele: „A hívott szám átmenetileg nem 
kapcsolható!” Minden erejét összeszedve beült az autóba, és amilyen 
gyorsan csak tudott, száguldott a nyaraló felé. Nem törődött sebes
ségkorlátozással, elsőbbségadással, senkivel és semmivel. Mielőbb 
ott akart lenni, hogy férje nyakába borulva mindent elmondhasson! 
A nyaralóhoz érve nyitott kaput talált, de az Audit sehol sem látta. 
A ház ajtaja sem volt bezárva. Belépett a konyhába, ahol döbbene
tes kép fogadta. A szépen megterített asztal mellett törött virágváza 
feküdt egy nagy tócsában. A virágcsokor a szemetesben, ráborítva 
egy tepsi bolognai spagetti, amit Misi tudott a világon a legjobban 
elkészíteni. A konyhapulton zsíros edények, tányérok sorakoztak. A 
tűzhely előtt férje mobiltelefonja hevert darabokra törve. Kinga há
romszor is körbejáratta tekintetét a konyhában, majd betámolygott 
a hálószobába. Valósággal rázuhant a bevetetlen ágyra. Magához 
szorította Misi párnáját, és kétségbeesetten sírta bele félelmét: „Nem 
fogja elhinni! Most már semmit sem fog elhinni!”
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Pruzsinszky Sándor

LABIRINTUS





„Egész éjjel kutyagoltam a holdfény 
labirintusában, kihalt állatok elképzelt 
neszei között.”

(Nabokov: Nézd a Harlekint!)

Egy testet láttam felülről, hideg fényben. A hátán feküdt egy fe
hér teremben. Két halványzöld kötényes ember hajolt a mellka
sa fölé. Gumiszíj volt a mellére csatolva, és egyikük valami lapáttal 

ütéseket mért rá. Akkor én zuhanni kezdtem, és utolértem a testet.
Ebből jöttem rá, hogy az én vagyok.
Nem csodálkoztam. Már-már közönyösen szemléltem a mel

lem felett buzgólkodó két alakot. Mint a némafilmben, hang nélkül 
mozgott a szájuk, miközben az egyik tovább püfölte a mellemet. 
Nem éreztem az ütés súlyát, és ettől, hogy ezt ilyen tárgyilagosan, 
cseppet sem csodálkozva állapítottam meg, vidámság fogott el.

- Nézd, visszajött - mondta egy női hang, és a két maszkos arc 
kutatva, izzadságtól fénylő homlokkal meredt rám. Oly feszülten és 
kíváncsian, hogy szinte nevetnem kellett.

- Lát minket? - kérdezte az orvosnő. Ránéztem. - És ezt, picit 
feljebb? - Ujjaival V betűt formált. - Csak bólintson, nem kell vá
laszolnia!

- Hogyne - halk, rekedtes hangom idegenül csengett. - Látok 
és hallok.

Fel akartam támaszkodni, de a doktornő rám kiáltott:
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- Maradjon veszteg, ne mozogjon! - Most vettem csak észre, 
hogy a fejemet bepólyálták.

- Ne mozgassa a fejét, hallja! - kiáltottak egyszerre mindketten, 
csaknem ijedten.

Roppant mulatságos volt, és éreztem, hogy a szám mosolyra 
húzódik. Akkor nyilallt belém a fájdalom. Mintha tűvel szurkáltak 
volna belülről, ezernyi hangya harapott a tarkóm s a halántékom 
közt. Utána körötte tompa lüktetés: az átsuhanó gondolat nehéz ár
nyéka.

- Már mosolyog - mondta a doktornő -, ez jó jel.
- Csak gyorsan hat a morfium - replikázott a másik -, dupla 

dózist nyomtam belé...
- Mi történt? - mély kútból jött a hangom. - Baleset ért?
- Felbukott a kerékpárral. Fejjel lefelé. A betonra. Három napig 

kómában volt. Egy elefántnak is becsületére vált volna, hogy túléli.
- Hol a biciklim?
- A rendőrség vizsgálja, hogy nem ütötték-e el hátulról.
Hallgattam.
- Nem emlékszik semmire, ugye?
Hallgattam.
- Hogy hívják?
Hallgattam.
- A nevére se emlékszik, ember?
A két orvos egymásra pillantott.
- Traumás amnézia - szólt az egyik.
- Emlékezetvesztés - így a másik.
- Az baj: semmiféle igazolvány nem volt nála. Csak egy fénykép.
A hasamra tették, és áttoltak egy másik terembe: a nagy ablaka 

sivár háztetőkre nézett. Bámultam a szürke ködöt: egy fekete, ma
gányos madár lebegett benne. Én lennék az a madár, gondoltam, 
de akkor bejött a kórház pszichológusnője. Kék volt a szeme, hideg 
kék, mint a delphoi Sybillának. Leült az ágyam szélére, és egy papírt 
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dugott az orrom alá. Egy labirintus volt rányomtatva. Tollat nyo
mott a kezembe, és felszólított: próbáljak egyetlen vonallal kitalálni 
belőle. Kitaláltam. A Sybilla elismerően dünnyögött: „hm”. Felvonta 
a szemöldökét és alaposan megnézett, mint valami ritka állatot.

- Hunyja be a szemét!
Behunytam, és a sötétben ott lebegett ugyanaz a magányos ma

dár: immár hófehéren.
- Nyissa ki! Tudja már a nevét? A fejemet ráztam, egészen oda

voltam.
- Nekem már annyi, ugye?
- Korai még kétségbeesni - nyugtatott a nő. - Lehet, hogy csak 

peripetális. Imádkozhat, hogy így legyen! A logikai képessége meg
maradt, s ez jó jel. Bármelyik nap visszatérhet az emlékezete.

Üvegcsét vett elő, felszívta a tartalmát egy injekciós tűbe.
- Vagy nem: erre mondják, hogy kétesélyes... Ne ingassa a fejét, 

maradjon nyugton - és már húzta is le a nadrágom. - Tudja, hogy 
szép a feneke? Görcsoldót és vitamint kap. Nehogy álmában bevé- 
rezzen és visszaszálljon, mielőtt felébredne, szépfiú...

Mázsányi súlyú szemhéjam lassan lecsukódott, miközben a kü
lönös madár, mintha meglőtték volna, zuhanni kezdett, és eltűnt a 
fölszálló ködben.

Könnyű volt az ébredés. Ferdén sütött be a Nap a szobába, csak 
úgy csurgóit a fény a fehér falakon. A doktornő, aki egy üvegfal 
mögül figyelt, azonnal belépett.

- Hogy érzi magát?
- Tűrhetően.
- Tudja már, hogy hívják?
Erőltettem az agyamat. De mint egy összezavart számítógép mo

nitorján, csak szavak törmelékei jelentek meg az emlékezetemben.
- Segítek. Nézze ezt a fényképet: a zsebében találtuk!
Odaadta. Kissé gyűrött volt a fénykép, egy szőke, hosszú hajú 

lányt ábrázolt, ovális, érdekes arccal, dús szempillákkal. A fénykép 
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hátulján karcos betűkkel ez állt: „Jövő szerdán várlak. Veronika”. 
Alatta egy mobiltelefonszám és a dátum: „2012. okt. 14.”

- A barátnőjét tehát Veronikának hívják. Rémlik már valami?
- Nemigen.
- S az otthona? A szülei? Élnek még, ugye?
- Fogalmam sincs.
- Erről a lányról se ugrik be semmi? Nem ismeri meg? Az ott 

biztos a telefonszáma! Nem akarja most rögtön felhívni?
- Mit mondjak neki? Fogalmam sincs, ki vagyok én és ki vagy te?
De a doktornő már hívta is a számot a mobilján. Hallottam, 

ahogy többször kicsengett. - Nem veszi fel - mondta csalódottan.
- Mert talán már nem is létezik... Vagy csak képzelem, magával együtt.
- Amnéziás kényszerképzet - legyintett a Sybilla fölényesen -, 

ne féljen, oldódni fog. A legjobb, amit tehet, ha mielőbb találkozik 
Veronikával. Ha valaki, hát ő segíthet, hogy maga visszanyerje az 
emlékezetét.

Sajnálkozva nézett rám, s ettől végtelenül szomorú lettem.
- Foglaltunk ágyat magának egy hétre az egyik hajléktalanszál

lóban. Feladunk egy újsághirdetést is, hogy jelentkezzen, aki isme
ri. Egy hét múlva látni akarom. A kincstári zakó addig magán ma
radhat. .. És visszakapja a biciklijét. Értett?

Fogalmam se volt, merre keressem Veronikát. Aki valószínűleg 
a szerelmem volt. Akitől megtudhatnám, ki vagyok és talán azt is, 
hol lakom. Mégis: szinte mámorosán kóvályogtam a város benzin- 
szagú párái közt.

A visszanyert létezés mámora még erősebb volt, mint a félelem a 
korlátlan szabadságtól. Talán jobb lenne örökre így maradni - futott 
át bennem - mindennek és semminek. Ott is lenni, ahol vagyok, 
meg nem is. Szabadnak lenni, mint a szél! De akkor megkordult a 
gyomrom, hogy figyelmeztessen.

- Maga a huszadik bronzer ma, akinek nincs személyije - mond
ta a menhely vezetője, miután ujjlenyomatot vett tőlem. - Tessék, 
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tűzze fel a számát! - kis kartonlapocskát nyomott a kezembe. - De 
holnap már csak úgy maradhat, ha igazolványt hoz. Legalább arról, 
miért nincs igazolványa. Mert rendnek muszáj lennie! Még itt is, a 
pokol küszöbén.

Egy hosszú, durván ácsolt asztalhoz ültetett le, vagy ötvenen ku
porogtak mát körötte, egy pirospozsgás, nagyorrú férfi mellé. Az 
ebédet - köménymagos levest, túrós csuszával - egy nagy, szomorú 
szemű, hosszú hajú szőke lány hozta ki.

- Tök hideg ez a leves, Veronika - szólt oda neki a nagyorrú.
Belém hasított a név: Veronika! Az ujjaimat ropogtattam izgal

mamban. De mindjárt nyugtattam is magam: ha ő lenne az a Vero
nika, aki a szerelmem, csak felismert volna...

- Látom, nálad is nő van a dologban - nevetett rám teli szájjal 
új barátom.

Farkasszemet néztünk egymás boldogtalanságával, miközben 
mohón kanalaztuk a levest. S ekkor megszólalt egy csengő.

- Mindjárt lámpaoltás, te köcsög. Jó lesz sietned, mert kezdődik 
az esti birkózás! Több a nyomorult bronzer, mint az ágy, s akinek 
nem jut, császkálhat a vaksötétben!

Ezzel otthagyott. Tényleg sötét lett, s én kibotorkáltam az utcára. 
Egy telefonfülkéből meg egy járókelő mobiljáról hívtam Veronika 
számát. Egyszer, kétszer, háromszor - hiába. Ugyanaz a tompa ki
csengés, mintha a föld alól jönne a hang. Leültem egy padra. Megint - 
ki tudja, hányadszor? - elővettem a fényképét, s az utcai lámpa sápadt 
fényénél bámultam meredten, míg csak belé nem fájdult a szemem. 
De semmi nem jutott eszembe róla. Reménytelennek látszott, hogy 
megtaláljam ezt a lányt, aki állítólag visszavezethet önmagamhoz.

„Önmagamhoz” - már a szó maga is mily különösen hangzott 
most. Ügy hatolt belém, mint a tüske. Hogyan is mászhatnék ki a 
gödörből? Hogyan is térhetnék vissza az életembe, mikor semmit 
nem tudok magamról? Rés nyílott a valóságon, és én kizuhantam 
belőle. Nincs fogalmam ennek a három napnak a mélységéről, 
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amely örökre nélkülem múlt el. Mintha lyukas lenne az ég felettem. 
Vagy száraz homok lennék, melyből minden jelet kitörölt a szél. 
Ember nem élhet így! Elhatároztam, hogy reggel megölöm magam: 
felmászok egy tetőre és...

Veronika, a szociális munkás tűnt elő az éjszaka árnyai mögül.
- El akarsz szökni? Baromira logikus ötlet! Mégis marhaság.
- Mit akar tőlem? - kérdeztem barátságtalanul, de reménykedve.
- Vigyázok rád. Hogy ne csinálhass semmi butaságot.
- Hogy csinálhatna butaságot valaki, aki nem is létezik?
- Látom, te pillangó-alkat vagy. Nem csak innen, magadból is 

ki akarnál repülni... Gondolod, hogy ez sikerül? Hogy hívnak? - 
kérdezte szigorúan.

- Elfelejtettem a nevem. Elfelejtettem az apám, az anyám, hogy 
ki vagyok és hol lakom.

- Innen szép újrakezdeni - vállon veregetett, mintha jó adomát 
mondtam volna.

- Halott voltam három napig. Nem érti? Élő testtel voltam kavics.
Veronika megsimogatta az arcom, mint egy értetlen gyermekét. 

Önkéntelenül hátrább léptem.
- Ne félj tőlem. Én csak egy szociális munkás vagyok. Olyan, 

mint egy ruhafogas. Nem kell törődnöd velem. De rám akaszthatod 
a legsúlyosabb problémádat.

Hallgattam, s a földet néztem.
- Mit akarsz csinálni most?
- Csak kóvályognék kicsit az éjszakában.
- Elkísérlek.
Vállat vontam.
- Felőlem...
A hangom olyan volt, mint a kettétört kóró.
Vaktában elindultunk a sötéten derengő homlokzatok, agresz- 

szíven lüktető fényreklámok között. Csak a következő sarkig jutot
tunk. Ott lompos, nagy kutya jött szembe velünk. Megszagolt, s a 
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lábamhoz dörgölődzött, véreres szemét aggódón függesztette rám. 
Lehet, hogy én vagyok a gazdája? Vagy valaki, akinek még a szaga 
is összetéveszthető az enyémmel? Mintha üdvözletét kaptam volna 
egy távoli, eddig ismeretlen hasonmásomtól, aki a helyemre lépett. 
Lehajoltam hozzá, és megsimogattam gesztenyeszín hátát. Forró, 
nedves nyelvével megnyalta az arcomat. Fellángolt bennem az ani- 
mális öröm. De akkor füttyszó hallatszott, és az eb, füleit leszegve, 
elosont. Utánaeredtem. Hátha elvezet Veronikához. Az otthonom
hoz. Egy kivilágított élelmiszerbolt előtt értem utol. A gazdája - kö
vér, lenyírt hajú férfi - épp nyakörvet kötött rá.

- Mi a francot akar a kutyámtól? - üvöltött rám. - Takarodjon 
innen, hajléktalan strici!

- Ez a kutya... ez... ez ismer engem... - dadogtam makacsul, 
és máris a földön voltam az államra mért ütéstől. Mire Veronika 
odaért, a drabális kövérség már eltűnt az éjszakában nyüszítő bará
tommal együtt.

- Ne fáradj, semmi bajom - mondtam kelletlenül az engem föl
segítő lánynak. - Nem kell nekem lelki ruhafogas...

- Én azért vagyok itt, hogy segítsek megtalálni a szerelmedet.
- Meg kell találnom Veronikát - mondtam Veronikának -, és ez 

a kutya többet segített volna, mint te.
- A kutya? Hidd el, te még jó darabig semmit se fogsz érteni a 

világból.
- Ha átélted volna azt a hideg-kék reggelt, amit én a kóma után, 

te is úgy éreznéd, hogy ez az eb a barátod... Arra kérlek, ne kísér- 
gess tovább! Esküszöm, még hajnal előtt visszatérek az otthonba...

Épp egy utcasarkon álltunk, és nem néztünk előre. Egy gépkocsi 
kanyarodott elém és elütött volna, ha Veronika nem lök gyorsan odébb.

- Megmentetted az életem! - kiáltottam oda neki.
- Semmiség - mosolygott -, csak gyorsak a reflexeim.
Most kezdtem érezni, milyen védtelen lennék nélküle az éjszaka 

lázas árnyai közt.
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- Hogy háláljam meg?
- Mondtam már: sehogy. Ez a dolgom. A doktornő kért arra, 

egy percig se engedjem el a kezed.
Beültünk egy eldugott kis gyorsétterembe. Veronika tenyerébe 

vette a tenyeremet. Mint egy madárfészek, meleg, s kicsit érdes volt 
a tenyere. Ügy nézett rám, olyan különös átható tekintettel, hogy 
megdöbbentem. Az árnyak között is valahogy fénylett az arca, de a 
szája nem volt olyan szép szívformájú, mint a fénykép Veronikájá
nak. Veronika el is kérte a képet, s mialatt én a levest kanalaztam, ő 
hosszan, elmélyülten nézte Veronikát.

- Ne érts félre - mondta -, csak azért érdekel, hogy segíthessek 
felismerni, ha netán szembejönne az utcán.

- Ne áltass! Nem fog szembejönni. Ennyi esze nincs a véletlen
nek. Sose fogom megtudni, ki vagyok én.

Elfogyasztottuk a vacsorát, amikor egyszer csak Veronika felki
áltott:

- Itt a madár! Akiről meséltél, hogy legelőször... Hisz tudod! 
A szalvétára, amivel a száját megtörölte, egy fekete madár volt 
nyomtatva. Hirtelen hunytam be a szemem, hogy újra lássam azt 
a másikat, amelyik a kiterjesztett szárnyával a köd felett lebegett. 
Felpattantam.

- Itt lakik, a környéken! - kiáltottam. - A szomszéd utcában 
lakik! Emlékszem már, a fenébe is, emlékszem! Valakivel jártam itt 
ebédelni... Ez csak Veronika lehetett!

És magamhoz szorítottam Veronikát, oly erővel, hogy félj aj dúlt.
- Ne érts félre már megint - mondta -, ez a kötelességem! Csak 

a gyógyulásod érdekében.
- A gyógyulásom! - nevettem fel boldogan. - A gyógyulásom!

- És táncra perdültünk, táncolva léptünk ki az ajtón. Hallottuk a 
nevetést, amit utánunk küldtek.

Az utcán haladva sűrűsödni kezdett az idő. Lefejlett róla a ködös 
homály. Egy csapásra minden házról és üzletről eszembe jutott egy 
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történet: itt csókolóztam Veronikával, ott rókáztam egyszer része
gen, emitt inget vettem, amott péksüteményt... Feltámadt emléke
zetem, mintha megbolondult volna, most már csak úgy ontotta a 
múltat. Úgy viselkedett, mint a karámból kiszabadult csikó. Eszem
be jutott, hogy fél éve egy összezördülés után én dobtam a Dunába 
Veronika mobilját. Eszembe jutott, hogyan halt meg apám s anyám, 
meg hogy otthon a porkefe alá dugtam egy zálogcédulát, amit eddig 
hiába kerestem... A fúriák egyre gyorsuló, mámoros tánca volt ez... 
Igen: kezdett összeállni a fejemben az egész, ami én vagyok - és 
mégis! Valahogy minden, akár egy idő után a színek a lakmuszpa
píron, halvány volt és élettelen, mint Veronika arca a fényképen.

Hamar megtaláltuk a házat. Ahol a bejárat felett - egy hajdani 
utazási iroda emblémájaként - ott lebegett kiterjesztett szárnyával a 
fekete madár. És a nyitva álló kapu mellett a névtáblán Veronika neve.

Veronika arcán mély szomorúság látszott.
- Én most leülök itt a presszó teraszán és várok még negyedórát. 

Ha addig nem jössz vissza, azt jelenti: visszakaptad Veronikát, visz- 
szakaptál mindent. Mert most csak ez számít, jól mondom?

De kitért a búcsúcsók elől. Még az arcát is elfordította.
Mentem felfelé a lépcsőn, a szívdobogástól szédültem. Odafent 

már megálltam minden lépcsőfokon. Végül már csak egy ajtó vá
lasztott el Veronikától, akitől, úgymond, visszakapom azt, aki vol
tam. .. Aztán Veronika nagy, sötét árkú szemére gondoltam. Ahogy 
elváltunk az előbb, a hátamat égette. Az ujjam már a csengő gomb
ját érintette - és hirtelen visszahúztam.

Megfordultam és lejöttem a lépcsőn, szinte futva. Veronika a 
presszóban csak bámult rám nagy szemével.

- Nincs itthon?
- Nincs - válaszoltam. - Veronika nem nyit ajtót.
És Veronika átölelte a nyakam. A csókjának íze sós volt, és nehe

zen akart véget érni.
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Jódal Rózsa

SÍRHAMISÍTÓK





Amikor két kapával, gereblyével, metszőollóval és locsolókanná
val felszerelkezve megérkeztek a temetőbe, majdnem elsírták 
magukat. Sejtették, hogy legutóbbi ittlétük óta elhanyagoltak lehet

nek a sírok, de hogy ennyire?
Az asszony leült egy szomszédos sírbolt szélére, hajlott hátát 

megtámasztotta a márványtábla szélén.
- Reménytelen - mondta a férje.
Az egyik síron még, mélyen a földbe süllyedve, s szinte elvesz

ve a gaz között, állt a kereszt, de lekoptak már róla a betűk és az 
évszámok. A másikon már régen kidőlt, szilánkosra korhadt, töre
dezett alját nem lehetett visszailleszteni a helyére. Akkor téglákkal 
támasztották ki, elölről pedig részben eltakarta, részben „tartotta” a 
hatalmasra, anyányira nőtt jukka.

Csüggedten nézték a sír valamikori büszkeségét. Szinte már 
teljesen benőtte, eluralta a horpadt, felére, harmadára apadt, alak
talanná tertyedt sírhalmot. A vénségtől rengeteg ága-boga nőtt, 
amelyek részint minden rendszer nélkül meredeztek-hajlottak szer
teszét, részint egymásba bogozódtak, csavarodtak, nőttek kibogoz
hatatlanul össze.

- Ki kellene az egészet csupálni. Vagy ásni... Nem hoztunk ásót.
A férfi kapával esett neki a bokor tövének, az asszony az aszály

tól színtelenre töppedt, elsatnyult leveleket, amelyekre már felfutott 
a szulák, próbálta metszőollóval megritkítani. Egyiket-másikat már 
szalmasárgára szíttá a nap.
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- Juj! - kapta szájába sebzett ujját. - Ezek a levélszélek olyan 
élesek, akár a kés.

Mindent - a sírokat és a sírok környékét is - magas fű borította. 
Volt, amely már kalászt bontott, kókadtan lengett a fülledt meleg
ben. A toklásza hullató rozsnok és a kecsesen magasba törő perje 
között itt-ott pipacs virított. Az egész temető elhanyagoltan, látoga- 
tatlanul hallgatott.

Az asszony letette a metszőollót, és puszta kézzel tépkedni kezd
te a kereszt tövében burjánzó füvet. Felsebzett kezétől véres lett 
minden, amihez csak hozzányúlt. Később mást gondolt. A széltől 
óvott, földbe ásott műanyag edényekből kezdte kiszedegetni, kapar- 
gatni az elszáradt/elrothadt egykori virágcsokrokat, hogy elhordja 
őket a szemétre.

- Nézd, ezek is széttöredeznek! - jaj dúlt fel, amikor az egyik 
edény fala a kezében maradt. - Itt már minden az ebek harmincad- 
jára jutott!

- A vas szeméttárolót is ellopták. Ezt is meg a távolabbit is - jött 
vissza az elhanyagolt, horpadt sírok közt botladozva. - Egy kupac
ban odatornyoztam a leveleket az egykori tároló helyére.

- Nem bírok vele! - nyögte zihálva a férfi, miközben fújtatva 
egyengette sovány hátát.

- Öregek vagyunk hozzá - mondta az asszony. - Fogadni kelle
ne valakit, aki rendbe hozza mindkét sírt.

- Tudod, mibe kerülne az? Nemcsak a jukkát meg a tarackot 
kellene kiirtani, hanem földet... rengeteg földet kellene hozatni, 
„visszaszobrászkodni” eredeti alakjukba a sírokat, szegélyvirággal 
beültetni, hetekig locsolgatni, hogy megfogja, no és persze új ke
reszteket venni vagy csináltatni. Lehetőleg kőből és nem fából, hogy 
tartósabbak legyenek. Egy vagyon. Egy vagyonba kerülne.

Lekuporodtak megint a szomszédos poros, fénye vesztett sír
boltra és zihálva, homlokukat, nyakszirtjüket törölgetve hallgattak. 
A műmárvány úgy átforrósodott, hogy az asszony kibogozta a kö
tényét, és ráterítette.
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- Erre üljünk.
A fçrfi sípolva lélegzett.
- Exhumáltatni kellene őket, és átvitetni a szüleim sírboltjába. 

Igaz, hogy nagyjából megtelt már, de kétzacskónyi csont számára 
még volna benne hely.

Hörgésszerű nevetésféle volt rá a válasz.
- Van fogalmad róla, mibe kerülne ez az akció? A sírok rendbe

tételének a sokszorosába. Meg aztán oda még kettőnket is be kell 
majd egyszer valahogy suvasztani.

- Ha mi is meghalunk, nem lesz, aki a temetkezési vállalatnak 
évente fizetgesse az adót erre a sok sírra. A gyerekek messze vannak. 
Nem is emlékeznek már az öregekre. Nekik ezek a rokonok idegenek

Ültek, hallgattak. A férfi köhögött, az asszony felvérzett kezét 
nyalogatta.

- Valami eszembe jutott - mondta sokára fáradtan az asszony. 
- Kancsárék - te nem ismered őket - mesélték a múltkor, amikor 
látogatóban itthon jártak, hogy mielőtt kivándoroltak külföldre a 
gyerekeikhez, úgy oldották meg a dolgot, hogy a sok rokon szerte
szét fekvő sírjáról egyszerűen „levették a kezüket”.

- Mire gondolsz?
- Egyszerűen nem fizették már értük tovább a „fekbért”... Ám 

valamit - most hegyezd a füled - azért kieszeltek.
- Ugyan mit?
- Képzeld: az egyetlen családi sírboltjukra rávésették a többi, 

régi sírjaikban maradt rokonnak a nevét!
- Hisz ez becsapás! Mit értek el vele?
- Hát nem érted? Betömték az ismerősök meg a rokonok száját. 

Ha rákérdeznek, azt mondják nekik, hogy exhumálták, és átvitették 
őket. Mindet együvé.

- A csontok meg maradtak ott, ahol voltak.
- Majd eladja a sírhelyeket a város. Lassan már úgysem lesz 

hova temetkezni. Azért az egy sírboltért meg majd csak összehoz
zák évente a „bért”.

71



- Arra gondolsz, hogy mi is...
- Arra.

*

Amikor több hónap múltán egy kazalnyi, kertjükben szedett vi
rággal a karján a házaspár kiballagott a kőfaragó által frissen rendbe 
hozott, az új aranyozott betűktől csak úgy szikrázó sírbolthoz, az 
asszony a szívéhez kapott, és összecsuklott.

Sírboltjukon csontok hevertek. Egész halomnyi csont.
A férfi a virágtartóból markával vizet mert, és rácsorgatta asszo

nya arcára, de az sokáig nem mozdult. Később is elhárította a feléje 
nyújtott kart.

- Látod? Látod te ezt?! - suttogta sokára, még mindig a földön 
kuporogva, kitágult pupillákkal, megbűvölve egyre a csonthalmot 
bámulva. - így büntetnek bennünket!

A férfi tanácstalanul topogott mellette.
Később gajdoló énekszó ütötte meg a fülüket. Afféle siratóének. 

S egy távoli sírhely közelében iddogáló, falatozó, éneklő embercso
portot vett észre.

Aztán, jóval távolabb, egy falka csapzott kutyát. Morogva, vicso
rogva, marakodva falták a nekik dobált ételmaradékot és rágták, 
rágcsálták a félig lerágott csontokat. Az élelmesebbje felkapott egy- 
egy nagyobb sült borda-, lapockamaradékot, és a többiektől féltve, 
loholva menekítette távolabbra.
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Magyar-Nagy Mariann

KELETI BÉLA 
SZERENCSÉJE





- Akkor koccintsunk! - mondta Keleti Béla derűs mosollyal, és 
felemelte poharát, benne a megfelelő hőmérsékletűre hűtött száraz 
fehérborral.

- Arra, hogy sikerült eladnom a lakást! - toldotta meg az előb
bieket.

- Áron alul! - figyelmeztette Editke. Nagyot sóhajtott, majd el
nézően beletúrt Béla hajába, és megsimogatta a férfi fejét.

- Igen, áron alul - felelte Béla túláradó örömmel, és miközben 
mélyen Editke szemébe nézett, egy hajtásra kiürítette a poharát.

De Keleti Béla nem volt mindig ilyen gondtalan és vidám. Ha 
jól visszagondol, az egész úgy másfél-két évvel ezelőtt kezdődhetett.

Akkoriban vette észre, hogy egyre rosszabb a kedve. Ez az állapot 
egyre gyakrabban jelentkezett, rátelepedett, aztán egész egyszerűen 
eluralta. Családja, barátai egyre nehezebben viselték kirohanásait, har
cos megjegyzéseit, máskor meg lehangoltságát, passzív szenvedéseit.

Ha barátai moziba hívták, Keleti Béla egykedvűen elment, és 
unottan megnézte a filmet. Ha kávézni invitálták, és jól ki akarták 
beszélni Józsit, akit már megint karmai közé kaparintott egy szá
mító kis dög, Béla csak ült a sarokban, és sóhajtozott. Ráadásul 
egyre hangosabban, a végén már beszélgetni se lehetett tőle, mert 
mindenkinél hangosabb volt, és mindig pont akkor tört ki belőle a 
sóhaj, amikor valaki valami lényegeset mondott.

A helyzet azonban idővel még rosszabbra fordult. Keleti Béla 
rosszkedve borúlátásba csapott át. Mindent a lehető legrosszabb 
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színben látott, és ezt nem mulasztotta el azonnal közölni is. Aztán 
jöttek az epés megjegyzések. Amikor nővére belibbent a vasárnapi 
családi ebédre újonnan vásárolt piros ruhájában, és mindenki csak 
dicsérte, hogy milyen jól áll neki, akkor Béla csak annyit jegyzett 
meg, hogy derék-, fenék- és csípőtájon mintha kissé erősítené, in
kább vigye vissza a boltba. Édesanyjának azt tanácsolta, hogy hasz
náljon kevesebb sót a főzéshez, apjának pedig, hogy igyon kevesebb 
sört. A nap végén már mindenki feszengve és némán ült a nappali
ban, alig várták, hogy vége legyen a családi összejövetelnek.

Béla mindenre megjegyzést tett, mindenbe belekötött, min
denről a legrosszabb jutott eszébe. Kezdett elviselhetetlenné válni. 
Időnként ő is észrevette magát, és neki sem volt sokkal jobb véle
ménye magáról, mint a többieknek, de tehetetlen volt. Próbált ked
veskedni, de ezek a kísérletek többnyire rosszul sültek el. Igyekezett 
bekapcsolódni a beszélgetésbe a haverokkal, de többnyire rossz rit
musban tette, így megakadt a trécselés, és csak nehezen, akadozva 
indult újra.

Béla mellől kezdtek elmaradozni a barátok, ugyan voltak, akik 
még néha-néha felhívták telefonon, hogy megkérdezzék, hogy van, 
de a régi, megszokott találkozókat nélküle tartották meg.

A vasárnapi családi ebédeket is mindig lemondta valaki, jó, ha 
félévente összejöttek.

Béla eközben elkeseredetten harcolt saját magával. Vett egy re
laxációs CD-t, és mindennap gyakorolt. Kevés sikerrel. Vett vény 
nélkül kapható szorongáscsökkentőket, de azzal sem ért túl sokat.

Kilátástalannak tűnt a helyzete, így lassan kezdett magába ros- 
kadni, és végérvényesen elkeseredni.

Egyik éjszaka azonban álmot látott.
Postára ment, hóna alatt rengeteg borítékkal és több kisebb-na- 

gyobb csomaggal. Még azt is hallotta, hogy megjegyzéseket tesznek 
rá a sorban, hogy mit jön ő ide ennyi feladnivalóval. Tisztességes 
ember nem tartja fel a sort! - dühöngtek az emberek. És Béla ekkor 

76



még álmában is megdöbbent saját reakcióján! Nem tett megjegy
zéseket, nem húzta fel magát, nem vont le messzemenő következ
tetéseket, és nem kezdett el kioktatni senkit. Csak széles mosolyra 
húzta a száját, és méltóságteljesen hátat fordított a piszkálódóknak, 
akik persze majd’ felrobbantak mérgükben, hogy ez az ember, hóna 
alatt a levelekkel és csomagokkal, rájuk sem hederít.

Béla reggel tettre készen ébredt. Rájött, hogy mit kell tennie! 
Listát készített, és elment bevásárolni. Kora délután már vissza is 
érkezett a számos borítékkal, kis dobozzal és egy nagy dobozzal. 
Elővett egy fekete filctollat a címzéshez, és levette a világatlaszt a 
polc tetejéről. Már csak a számítógépet kellett bekapcsolnia, és kez
dődhetett a munka.

A rosszkedvével kezdte. Kiválasztott egy közepes méretű boríté
kot, és belegyömöszölte. Ránézett a világatlaszra, keresett egy távoli 
országot.

- Mondjuk, legyen Jamaica! - dörmögte az orra alatt.
Be is ütötte a Google-ba, és keresett a fővárosban, Kingstonban 

hozzá egy lakcímet. Furlingtonéknak címezte meg a borítékot, az 
internetes térkép alapján úgy tűnt, a belvárosba.

- Na, ezzel is megvolnánk! - kiáltott fel Béla.
Ezután elővette epés megjegyzéseit. Ezeket egy közepes dobozba 

csomagolta, keresett ehhez is egy címet valahol a világ másik végén, 
ráírta, majd a boríték mellé helyezte. Összeférhetetlensége egy kis 
borítékba került, undoksága nagyobbá. Nehezen vált meg főnöke 
iránt érzett utálatától, de arra gondolt, ha már elkezdte, ne végezzen 
félmunkát, így ettől is megvált. Cinizmusa dobozba került, szarkaz
musa szintén. Borúlátása alig fért bele egy óriási csomagba, de Béla 
addig mesterkedett, addig húzta-nyúzta, amíg csak bele nem eről
tette, és gyorsan bezárta a tetejét, hogy ki ne jöjjön. Végül már csak 
egyetlen doboz maradt, a legnagyobb. Ebbe a rosszindulatát tette, 
majd ünnepélyesen ezt is lezárta. Máris sokkal jobban érezte magát. 
Szinte megkönnyebbült.

77



- Hát, még ha sikerül örökre megszabadulnom életem megke- 
serítőitől, bedobozolt érzéseimtől, és feladom őket a postán! - így 
sóhajtott fel Béla, és örömében beleborzongott a gondolatba.

Sietősen magára kanyarintotta kabátját, felpakolta a borítékokat, 
egymásra halmozta a dobozokat, és elindult a sarki postára.

Beállt a sorba, és pont mint álmában, hallotta a mögötte állók 
félhangos megjegyzéseit, de ő akkor már tudta, mit kell tennie: mél
tóságteljesen fordított hátat a beszólogatóknak.

Amikor odakerült az ablakhoz, a postáskisasszony először a bo
rítékokat kérte el, lemérte és felbélyegezte. Volt, hogy nevetgélve 
meg is jegyezte, hogy egyik-másik milyen nehéz, nem is gondolná 
az ember - tette hozzá, de Béla úgy tett, mintha meg sem hallotta 
volna. Nagyon is jól tudta, hogy melyik boríték miért nyom any- 
nyit, amennyit. Egy élet munkája van egy-egy borítékban, és bizony 
egyik nehezebb, mint a másik, ezért is igyekezett minél hamarabb 
megszabadulni tőlük. A borítékok után a csomagok következtek. A 
postáskisasszony azokat is szépen felbélyegezte. Közben folytatta a 
vihorászást, és megjegyezte, hogy milyen kiterjedt rokonsága van 
Bélának, ráadásul ilyen messzi helyeken, és ő egyébként mindig is 
szeretett volna eljutni Bangladesbe. A férfi kényszeredetten rámo- 
solygott, de nem válaszolt.

Amikor megkapta a blokkot, a szívéhez kapott, mert hiába pró
bálta a postáskisasszony meggyőzni, hogy ha ennyi mindent készül 
feladni, akkor ne sürgősségivel tegye, ő hajthatatlan volt. Makacssága 
meg is látszott a végelszámolásnál, de miután letörölt egy gyöngyöző 
izzadságcseppet a homlokáról, elővette hitelkártyáját, és fizetett.

Megkönnyebbülve hagyta el a postát. Évek, évtizedek terhét adta 
fel, és az érzés leírhatatlan volt. Hazarohant, és felhívta a barátait, 
meglátogatta a családtagjait. Mindenki örömmel fogadta, hogy Béla 
visszatért közéjük. Megint eljárt sörözni, moziba. Még randevúzni 
is kezdett. Ilyen nagyon régen nem fordult vele elő.

Üjra rendszeressé váltak hétvégente a családi ebédek.
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Béla először életében maradéktalanul boldog volt.
Egyik nap, magában fiityörészgetve, vidáman készülődött otthon. 

Már éppen indult volna, amikor csengettek Ajtót nyitott, és legna
gyobb rémületére a postás állt ott, hóna alatt egy közepes méretű 
csomaggal, rajta a felirat: „Vissza a feladónak”. Béla szédülni kezdett, 
de nem volt mit tenni, ha már ajtót nyitott, át kellett vennie a külde
ményt. Nem kellett kibontania a csomagot, azonnal ráismert, a ciniz
musát küldték vissza. Ez még nem is a legrosszabb - gondolta magá
ban. Majd egyszerre belenyilallt a rettenet: ha ez a csomag visszajött, 
az összes többit ugyanúgy vissza fogják küldeni! Nincs menekvés - 
és rázta a vállát a zokogás. Kezét ökölbe szorította, szeme villámlott, 
száját összepréselte, és eltökélte, hogy nem adja fel, felveszi a harcot.

Éjszaka ismét álmot látott.
Reggelre eltűntek az aggodalmas arcvonások, összeszedte ma

gát, felöltözött, és újult erővel viharzott ki a lakásból. Egyenesen egy 
ingatlanközvetítőhöz rohant, és hirdetést adott fel: „Zöldövezeti 
háromszobás, kilencven négyzetméteres, kertkapcsolatos társashá
zi lakásomat sürgősen, áron alul eladom.” Mivel Keleti Béla tény
leg áron alul hirdette meg belbudai öröklakását, az izgatott vevők 
megrohamozták, és egymásra licitálva igyekeztek megszerezni Béla 
igen jó állapotú ingatlanát. A férfi válogathatott volna közülük, de 
nem akarta húzni az időt, mert rettegett, hogy nemsokára megint 
csönget majd a postás. A lakáseladást három nap alatt nyélbe ütötte. 
Gyorsan összepakolt mindent, bútorokat, könyveket, szőnyegeket, 
festményeket.

Nem kellett sokat várnia a szállítókra, akik hamar bepakoltak a 
teherautóba. Béla is beült a kocsijába, és kigördült hajdanvolt lakása 
elől, hogy mutassa az utat a szállítóautónak az albérlete felé. Éppen 
egyesbe tette a sebességet, amikor az utca végében a postást látta fel
tűnni, hóna alatt egy óriási dobozzal. Keleti Bélát kiverte a verejték, 
és a gyomra is görcsbe rándult. Gyorsan beletaposott a gázba, és ami
lyen gyorsan csak tudott, elhajtott. A teherautó alig tudta utolérni.
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Romoda Ferenc

A SÁRGA GYERTYA





Korán beköszöntött a tél. Reggelre bokáig ért a hó. Hideg, arcpi
rító északi szél fújt. Három település négy temetőjébe látoga
tunk ilyenkor, halottak napja és mindenszentek tájékán, most épp 

a havas, jeges utakon és csúszós gyalogjárdákon. Ezúttal kevesebb 
virággal indultunk, mint máskor, hisz legtöbbjük megfagyott még 
virágzása előtt. Hiábavaló volt a takargatás is, alig tudtunk néhány 
csokrot készíteni a megmaradtakból.

Feleségemmel, nagyanyámmal és kislányommal jártuk ebben a 
dermesztő hidegben a temetőket. Hiába próbáltuk lebeszélni idős 
nagymamámat, határozottan kijelentette, jön és kész. A csúszós 
út és a fájós lábai sem gátolták. Nagyon lassan haladtunk. Minden 
lépést óvatosan és megfontoltan tettünk meg, hogy a zord körül
mények között a karomba kapaszkodó nagyanyám is valamennyire 
biztonságban érezze magát.

Sötétedett, mire hazaértünk. Nagyanyám az előszobában az ab
laknál lévő kis asztalkához ült le megpihenni. Nagyon kifáradt, és a 
lábait is fájlalta. Nyolcvannegyedik életévét töltötte az idén. Szerette 
ezt a sarkot. Innen nézte nap mint nap, mi történik a házban. Déd
unokája játszadozása, ugrándozása tette különösen boldoggá.

A sötétbarna, kopott kis asztalkához és székhez sok emléke fű
ződött, így semmiképp nem akart megválni ezektől az ócska bútor
daraboktól. A régimódi asztal fiókjából egy gyertyát, imakönyvet és 
rózsafüzért vett ki. Minden évben ezen a napon ugyanazt a sárga 
gyertyát gyújtotta meg. Ölébe helyezte az imakönyvet, kezébe fogta 
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a rózsafüzért, s halkan imádkozni kezdett. Amikor befejezte, elol
totta a gyertyát, és visszatette a fiókba.

Nagyanyám ritkán járt templomba, és imádkozni se láttam gyak
ran őt. Szerinte a templomba az özvegyek és vénasszonyok csak 
pletykálni meg ismerkedni járnak. Többször gúnyolódott, hogy ezek 
hiába szaladnak a templomba, olyan fekete a lelkűk, mint a korom. 
Minden évben gyertyát gyújtott halottak napján, és imádkozott.

S míg nagyanyám az imáiba mélyedt, kislányom egy nagy hó
golyót gyúrt a friss hóból. Szaladt is megmutatni nagyanyámnak, 
akitől minden apróságért jutalmat kapott. Ez alkalommal azonban 
nem így történt. Lányom aggódva futott hozzám.

- Apu! Ómama ül és alszik! Nem szól hozzám. Biztos beteg - 
hadarta.

- Nem alszik, és nem is beteg - nyugtattam. - Hagyd! Ne 
bántsd! Imádkozik.

Kissé csodálkozva és persze kíváncsian osont vissza dédma- 
májához. Megállt előtte, s tágra nyitott szemekkel figyelte minden 
mozdulatát. Nagyanyám arcán a sok ránc között egy könnycsepp 
csordult végig. Ekkor lányom csendben, lábujjhegyen ismét hoz
zám fordult, s a fülembe súgta:

- Ómama alszik és sír. Nem szabad bántani. Imádkozik - s már 
szaladt is ki, folytatta előzőleg megkezdett játékát.

Az ajtón át az előszobába beáramló levegő lágyan meglenget
te a függönyt. A mellette álló meggyújtott gyertya lángja hirtelen 
belekapott egyik rojtjába, ami pillanatok alatt lángra kapott. Nagy
anyám a füst szagára, megszakítva imádságát, az asztal alatt álló 
szódásüvegért kapott, amivel gyorsan el tudta oltani a tüzet. A füst
re én is odaszaladtam. Szerencsére már csak az ijedt nagyanyámat 
és a félig megégett, vizes függönyt találtam ott. Gyorsan ajtót és ab
lakot nyitottam.

- A fenébe! - köhögött nagyanyám. - Közel tettem az ablakhoz 
a gyertyát.
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- Ugyan már, mama! Miért gyújtogatja itt azt a gyertyát?! Nem 
gyújtottunk tegnap és ma eleget a temetőkben?

- Hallgass! - mordult rám. - Az idén pont ötven éve, hogy ezen 
a napon gyertyát gyújtok és imádkozok. Negyvennégy őszén vitték 
el, és nem tért vissza. Az egyedüli testvérem volt, az én Feri bá
tyám... - folytatta halkan, mint aki fél kimondani azt, ami a szívét 
nyomja. Megtörölte könnyező szemét. - Biztos az orosz frontra vit
ték lövészárkokat ásni meg hullákat takarítani. Ezt mesélték azok, 
akiknek sikerült hazajönniük. Neki nem sikerült. Az ő emlékére 
gyújtom a gyertyát. Ugyanazt a gyertyát minden évben. Az ő emlé
kére. Ötven éve. Nyugodjon békében!

Az előszoba ajtajánál álltam. Szótlanul. Mozdulatlanul. Döb
benten. Ekkor jöttem rá, nagyanyám nem tudja az igazságot. Nem 
tud semmit. Soha senki nem mondta el neki, mi történt valójában, 
mert a történteket homály fedi, nincs semmi bizonyíték, és sokáig 
beszélni sem volt szabad ezekről a dolgokról. Szüleim is bizonyára 
azért hallgattak, mert jól ismerték a nagyanyámat. Tudták, meny
nyire szerette a bátyját. Tudták, ha elmondják neki az igazságot, 
képes lett volna a valamikori városi illemhelynél gyertyát gyújtani. 
Tudták, ezért valami büntetést biztosan kapott volna. így jobbnak 
látták, ha elhallgatják az igazságot. S akkor határoztam el, én sem 
szólok semmit.

Miután a feleségem feltakarított, nagyanyám megtörölte a vizes 
gyertyát. Üjra az ablak alá tette, s meggyújtotta. Fogta az imaköny
vet, a rózsafüzért, s folytatta az imát valahol ott, ahol korábban ab
bahagyta.
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Fehér Miklós

TIGRISLÉLEK





Katinak van egy repülő tigrise. Legtöbbször a konyhában heve- 
részik, hatalmas arcát a linóleumpadlózatba süllyesztve. Fehér 
színű, tollas szárnyai terjedelmesen húzódnak végig a hátán. Min

dig tudja, hogy Katinak mire van szüksége. Ha kell, illedelmesen 
felemeli a hátsóját, és a konyha másik végébe battyog. Kati meg nyu
godtan sürög-forog körülötte. Ám a tigris nem mindenkivel ilyen 
kedves. Egyszer véletlenül ráléptem a farkára. Nem akart bántani, 
de azért figyelmeztetésül kiharapott egy darabot a pulóveremből. 
Csak úgy. Kati nem kért bocsánatot. Lekuporodott mellé, és barna 
szemével leteremtette, majd meleg mosolyával jelezte felé el nem 
múló szeretetét. A lány mindig ilyen kedves, törődő.

- Már igazán megszokhatta volna, de belül még mindig csak egy 
kisgyerek - mondta, majd megvakarta a tigris hátát. Pont ott, ahol 
a szárnyak találkoznak a gerinccel.

Imádja, ha ott simogatják. A tigris - elvétve ugyan, de - ezt még 
nekem is megengedi. Feltéve, ha előtte megetetem. Almát eszik. 
Nem tudom, Kati miképpen képes ennyi gyümölcsöt otthon tarta
ni. Egyébként soha nem említette, hogyan is került hozzá az állat. 
Egy vállrándítással lerázta az embereket.

- Egymásra találtunk, ö talált meg engem. Hosszú történet - ez 
csak egy a rengeteg kifogás közül.

Egy mámoros esténkén aztán komolyan is megkérdeztem.
- Kati, honnan jött ez a dolog?
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A tekintete hirtelen olyanná vált, mintha az óceánok legmélyebb 
sötétségét szívta volna magába. Egy pillanatig a messzi távolba ré- 
vedt, majd a fürdőszobába rohant. A tigris szuszogása a menny
dörgésnél is hangosabb, de hallottam Katit sírni. Soha többé nem 
hoztam fel neki a témát.

Körülbelül egy éve láttam először repülni a vadállatot. Kati az
előtt egyedül jött el hozzám. Tudta, mennyire zavarba jövök a tigris 
láttán, ezért nem erőltette rám a társaságát. De akkor éjszaka fagy
pont alá süllyedt a hőmérséklet, és nem akartam, hogy Kati megfáz
zon. Szóval felszerelkeztem. Sapka, sál, kesztyű. Fogcsikorgató hi
degben lépegettem feléjük. Kati ajtót nyitott, és azonnal felderült az 
arca. Fülig érő mosollyal fogadott. Akkor döntöttem el, hogy jöhet 
bármi, elviselem a halálosan veszélyes csíkos barátját. Csak Katival 
legyek. A hálószobájába vezetett. A tigris azonnal hátat fordított ne
kem, az ablak alá kuporodott.

- Épp most akartam kiengedni. Nem szereti a radiátor melegét 
- mesélte Kati.

Kinyitotta a lakás szemeit. Soha nem hittem volna, hogy a tigris 
ott fog kiugrani, de olyan gyakorlott koreográfiaként tudták le eze
ket a mozdulatokat, akár egy olimpiai bajnok jégtáncos pár. Kati és 
a tigris összenéztek. Mindketten ugrottak. Egyikük el az ablaktól, 
másikuk pedig ki. Csupán egy narancssárga foltot láttam, és érez
tem a januári levegőt. Mire feleszméltem, a tigris már a messzi ho
rizonton járt. Folyékony szárnyak verték fel a jeges hideg zavarta
lanságát, miközben az eget borító neonfelhők farokfirkákkal teltek 
meg. Kati nagyokat sóhajtva levegő után kapkodott.

- Nem szeretek nélküle lenni. Olyan üres. Fagyos - jegyezte 
meg, miután észrevette, hogy bámulom.

Odaléptem hozzá, és átöleltem. Remegett, fázott, és sápadt volt.
- Mi van, ha egyszer nem jön vissza? Neki ott van ez a nagy 

kékség. Én mi vagyok? Nekem mim van?
Jobbnak láttam átadni a teret a csöndnek. Nem szerettem vol

na még jobban felzaklatni. Hajnalig öleltem. Szorosan. Láttam, 
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ahogyan könnyekkel küszködik, rémálmoktól gyötörve szenved. 
Reggel aztán már távolról meghallottuk a szárnycsapásokat. Kati 
kibontakozott karjaim közül, és a tigrisbejárathoz lépett.

Sikerült észrevétlenül távoznom. Talán kicsit hangosan csaptam 
be az ajtót, de fogadok, hogy nem hallotta a fülsértő fújtatástól. Ha 
olyasvalakit szeretsz, akinek van egy repülő tigrise, nos... gyorsan 
rájössz, hogy neked nem sok hely jut a szívében. Hiszen már tele 
van csíkokkal és szárnyakkal, hátborzongatóan lassan emelkedő és 
süllyedő bordákkal. Mégis, hogyan férhetne el mindez mellett egy 
férfi? Az én szívemet azonban csordultig megtöltötte Kati. Szóval 
hónapokig követtem. Titokban. Csöndben. Zajtalanul.

X-

Kati nem sokszor mozdult ki. Néha-néha láttam a városban. 
A pékségben, a piacon, vagy éppen egy bárban. (A hűtőszekrénye 
mindig tele volt almával, így sört nem tarthatott otthon.) Voltak 
pillanatok, amikor azt hittem, én vagyok az egyetlen barátja. Le
számítva a tetovált bagázst, akikkel olykor kirándult egyet az éj
szakai életben. Nem szerettem őket. És ami még rosszabb: Katit se 
szerettem, amikor velük volt. Szóval csak a lakásán találkoztunk. 
Kártyáztunk, beszélgettünk, ittunk. Kettesben. Meg a tigrissel. Egy 
idő után hozzászoktam a hangos szuszogáshoz, amely mindent le
cserélt az életemben. Apámat, anyámat, az aranyhalamat. Már nem 
jártam annyit a központ tág terein, az e-mailjeimre se válaszoltam. 
Csak Katinál ültem, és egész valóját magamba szívtam, miközben 
azon gondolkodtam, vajon ő tudja-e, mennyire szeretem.

Nem beszéltünk sokat. Tévét néztünk, vagy römiztünk. Ö min
den mozdulata után megpróbált észrevétlenül a házi kedvence felé 
nézni. Körülbelül egy hónappal azután, hogy láttam a narancssárga 
szörnyet repülni, még a lakásán tartózkodtam, amikor hatalmas vi
har tört ki.
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- Maradj! Mindjárt elmegy az áram - erre még a tigris is felkap
ta a fejét.

- Honnan tudod?
- Csak várj!
Másodpercek múlva vaksötétben kuporogtunk egymás mellett.
- Aludj itt - mondta pajkos mosollyal.
A kanapéval is megelégedtem volna, de ragaszkodott a francia

ágyhoz. Egészen biztos voltam benne, hogy aznap este nem alszom 
egy szemhunyásnyit sem. Nem, amikor Kati feje, nyaka, törékeny 
teste ilyen közel volt hozzám. Aztán mégis álomba merültem. Reg
gel azonban egyedül ébredtem. Zavartan kászálódtam ki a paplan 
alól. Katit a konyhában találtam. Békésen feküdt a tigris testének 
oltalma alatt. Elsőre még megnyugtató látványnak tetszett, ám az 
éles fogak Kati bordáinak szegeződtek.

Sárga szemek néztek rám. Vészjóslóan. Szárnyak emelkedtek 
Kati finom teste fölé, hatalmas test nyúlt el előttem. Úgy éreztem, 
a tigris szemeivel fénynyalábot küld felém, amely mindenestül be
kebelez. Szentül hittem, hogy meghalok. De a tigris csak lecsukta 
szemét, és lustán kinyújtóztatta fekete csíkjait. Én pedig sarkon for
dultam, majd olyan csöndesen távoztam, ahogy csak tudtam.

Ezek után már nem mentem vissza Katihoz. Ahányszor felidéztem 
magamban az összefonódott testeket és azt az aranylón világító szem
párt, azonnal rosszullét fogott el. Meglátogattam pár régi barátomat, 
felhívtam apámat, válaszoltam a levelekre. Katival még néha találkoz
tam a helyi kávézóban, de mind kevesebbszer. Nem kérdezte, miért 
nem megyek hozzá. Biztosan tudta. Nem én voltam az első, aki halá
los fenyegetést érzett a környezetében garázdálkodó gyilkostól. Kati 
továbbra is mosolygott, de ez már nem az a mosoly volt. Majd április 
tájékán elkövettem egy hibát. Feltettem neki egy kérdést.

- Minden oké?
- Jól vagyok - csattant ki belőle. - Sőt, ami azt illeti, jól vagyunk. 

Tudom, hogy nem szereted ezt az egészet, de nem kell mindenbe 
beleavatkoznod.
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Nem sokkal később kirohant a presszóból. Utána akartam men
ni. Legszívesebben a képébe ordítottam volna.

- Az a tigris veszélyes! Hát nem látod?! Tényleg ennyire hülye 
vagy? Az az állat elevenen felfal téged! - de nem tettem semmit.

Biztonságban akartam tudni. De a fejemben ez a biztonság én 
magam voltam.

Az volt az utolsó nap, amikor szóba álltunk egymással. Kerülni 
kezdtem, és ő sem keresett engem. Nem is olyan régen a szuper
marketben láttam. Almát vásárolt. Holtsápadtan, beesett, karikás 
szemekkel és görnyedten állt a kasszánál. Ahogyan jobb kezével a 
zacskóért nyúlt, akaratlanul is felfigyeltem az alkarjára szorított kö
tésre. Vörös pöttyök rejtőzködtek alatta.

Mondanom kellett volna valamit. Szólhattam volna valakinek. 
Bárkinek. Családnak, osztálytársaknak, haveroknak, egy átkozott 
terapeutának. Akárkinek, aki elég erővel rendelkezik ahhoz, hogy 
megváltozassa azt, amit én nem tudtam. De ezúttal is szótlan ma
radtam. Csak a sebek látványát száműztem emlékeimből. Nem tud
tam, kihez forduljak. Nem ismertem senkit Kati életéből. Még csak 
a vezetéknevét sem tudtam.

Most már késő. A tigris épp engem bámul. Pár órája az erkélye
men landolt. Azóta nem mozdul. Be akar jönni. Mondanom kellett 
volna valamit. Szárnyai az utcalámpák elmosódott fényeiben für- 
dőznek. Tudom, mi történt. Mindig is tudtam, hogy ez fog történni. 
Orra sötétvörös és nedves. Aranyozott szemei éhesek.

Megcsóválja a farkát. Egyszer. Kétszer. És vár. Be fogom engedni.
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Szamos Mariann

A bűnösök 
BŰNHŐDJENEK





Az ember, bár sokan az ellenkezőjét állítják, nem felejt. Emlé
keink néha becsaphatnak bennünket, összezavarodhatunk, 
de az igazán lényeges dolgok úgy raktározódnak el bennünk, aho

gyan megtörténtek velünk, ferdítések nélkül. A környezetünknek 
hazudhatunk róluk, joggal vagy hiúságból, de önmagunkat nem 
csaphatjuk be. Egy mozaik apró üvegdarabkáiként lebegnek körü
löttünk, amelyek néha nem állhatnak össze azzá a képpé, amit bár 
centiméterekre tördelve, de magunkban hordozunk. Néha egy má
sik emberi lény emlékdarabkája kell hozzá, hogy tovább haladjon a 
munka. Máskor pedig nemkívánatos részecskék egy hátulsó polcra 
kerülhetnek, és ekkor meghatározhatatlan időre le kell mondani a 
teljesség iránti vágyunkról. Mégis, a raktározásban mindenekelőtt 
önmagunkra számíthatunk, függetlenül attól, hogy kinek az emlé
keit szívjuk magunkba, vagy hogy milyenek és mennyire teljesek 
ezek az emlékek. Az objektivitás nem megvalósítható, kényszerűen 
szubjektivek vagyunk.

Lenn az utcán, a szűk csendben gyors léptek zaja kúszott fel az 
ablakhoz, és az asszony utánanézett a zaj forrásának. A szőke kisfiú 
volt, akit mindennap látott iskolába menni vagy éppen hazafelé bal
lagni, és soha nem mulasztotta el tekintetével végigkísérni iparkodá
sát. Hol a kisfiút, hol a szemközti lakás ablakának hasonmás-virágait 
bámulta, várva, hogy a fekete hajú gondnok megjelenjen. Régóta fi
gyelte már mindkettőt: a lila tulipánokat, ahogy fölényesen dacoltak 
az idő végtelenül lassú múlásával és a kislányt, aki halhatatlanná tet
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te őket. Tetszett neki ez a ragaszkodás, a tulipánok halhatatlanságá
nak gondolata. A gondviselés tintás ujj ai ezen a reggelen is feltűntek 
az asztal körül... Éva felé fordultak, megremegtették a levegőt, és egy 
pillanatra látta maga előtt, ahogy az üdvözlést széles mosoly követi, 
és szinte hallotta, amint a fekete hajú kislány, miközben minden reg
gel kicserélte a vizet a tulipános vázában, és szálanként elrendezte a 
csokrot, a nyitott ablakból odakiált neki: „Bon jour, Madame!”

Évekkel ezelőtt, amikor megjelent az első szégyenteljes rende
let, ugyanígy állt az ablakban egy másik házban, a férje egy másik 
asztalnál ült - nem volt egyedül. Régóta halott emberek lépéseinek 
visszafogott kopogása verődött vissza az utcakövekről, és már akkor 
is tudta, ki halad el éppen az ablak alatt, hiszen minden mozdula
tuk, akár maga az élet, folyton ismételte önmagát. Éva belenézett a 
csészébe, és behunyta a szemét. Hiányzott neki a dohányfüst, amely 
sok-sok éve, mindig pontosan ebben az órában, férje cigarettájának 
izzó végéből kúszott vékony csíkban a mennyezet felé. Mindennap 
gondolt rá, amint nagy kortyokban itta a tejszínes kávéját, átlapozta 
az újságot, és hatalmas kezének finom mozdulataival, melyek érin
tése oly sokáig tartotta őt kétségek között, a hamu elbocsátásával 
szabadabb utat engedett a füstkarikáknak...

Kortyolt egyet a forró kávéból, figyelte a még csak nyújtózkodó 
kinti világot, és bár a léptek elhaltak, tudta, hogy a kisfiú az utca 
végén még mindig rohan, a kislány pedig nemsokára utánaindul.

Ismerte a családot, akik régen a szemközti lakásban éltek, ne
kik is volt egy lányuk, és ő hetente kétszer látogatott el hozzájuk, 
mielőtt a rendelet megszületett, mielőtt a férjével ide költöztek. A 
kislány, akit Klárának hívtak, gyakran integetett ugyanebből az ab
lakból, miközben tankönyvei fölé hajolva, várakozva szorongatta a 
tollat a kezében, őt lesve, hogy mikor érkezik meg. Éva franciára 
tanította, amíg gyermeki és emberi szabadsága nem volt meggya
lázva. Kedvessége és előzékenysége, amellyel körülrajongta őt és a 
környezetét, több volt jólneveltségnél, és olyan mélyről fakadt, hogy 
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egy ideig valóban hitt benne, nem lehet pusztán holmi rendeletek
kel kiirtani. Éva érezte, hogy derűs készségének és meglepő nyíltsá
gának nincs köze e világi gyarlóságokhoz, mert még tiszta fénnyel 
ragyog. A fekete felhők azonban, amelyek az égen sűrűsödtek, kiol
tották a fényét, és sötétségbe borult a lakás, az utcák, az egész város.

Lászlóval kivételes és felettébb előnyös bánásmódban részesül
tek a férfi nagyvonalú barátainak jóvoltából. Szeretett kényelmesen 
élni, és megígérte Éva apjának, hogy lánya semmiben sem fog hi
ányt szenvedni. Eredetileg az akkoriban épülő gettó területén lak
tak. Amikor megszületett a határozat, és László felvállalta a munká
latok kivitelezését, csomagolniuk kellett, és ennek a Klára és a fran
ciaórák jóvoltából már jól ismert bérháznak egyik elegáns és tágas 
lakásába költöztek, a kislányékkal szemközt, akiknek ugyanekkor el 
kellett hagyniuk az épületet, hogy nekivágjanak az ismeretlennek, 
és alig egy nappal később máris egy fiatal pár költözött be a helyi
ségbe, amit elidegeníthetetlen és örök otthonuknak hittek.

A lakás csodálatos volt, a város azonban, miután meggyűlölte 
az előző bérlőket, hamar megutálta az újakat is, mert beköltöztek, 
illetve mert ők költöztek be, helyettük. Éva azért utálta, mert nem 
az övék volt, és azért, ahogyan mégis az lett; tudta, soha többé nem 
mehet vissza a régi házba, mert az már részesévé vált valami mér
hetetlenül szégyenteljesnek. Nem is tért vissza azóta sem. Az utcák 
üresebbnek tűntek, és pusztaságuk a kirekesztettség nehéz árnyékát 
vetette a még a társadalmi lét érezhetően szűkre szabott korlátái kö
zött élőkre. A dolgok megszokott rendje felborult, és ő többé nem 
találta a helyét ebben az új világban. Irigyeik nem megfogyatkoztak, 
hanem gyarapodtak, és eközben az ismerősök, a barátok eltűntek. 
Amikor a kislány utoljára lépett ki az ajtón, a napi események Éva 
számára már annyira valótlannak tűntek, hogy hamarosan nem 
volt hajlandó tudomást venni a külvilágról. Tagadása csalóka volt, 
hazug, és tudta jól, hogy ha Klára is elmegy, akkor a valótlanság 
megcáfolhatatlan és visszavonhatatlan bizonyossággá válik.
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Klára búcsú nélkül ment el, mert Éva képtelen lett volna a sze
mébe nézni. Kimondhatatlanul szégyellte magát, és szégyellte azo
kat az embereket, akik szavakkal és kövekkel dobálózva kísérték a 
kihajított családokat. Ügy érezte, nem tudta volna kikerülni ezt a 
csőcseléket, minden kísérlete, hogy ellenálljon, magába szippantot
ta volna. Nem akarta közelebbről látni őket, nem akarta hallani a 
kiáltozást, a mocskolódást, nem bírta volna elviselni. Ehelyett egész 
délután az ablakon bámult kifelé, a tétova lépések visszhangját és az 
ismerős arcok fáradtságát őrizve az út kövein.

Hosszú idő telt el, mire végül lement az utcára. A megüresedett 
lakásokat a tömeg ostromolta, olyanok is a rablók között voltak, 
akiket jól ismert, és akik most látszólag nem ismerték meg őt. Égett 
az arca, nem bírta elviselni a látványt. Céltalanul bolyongott, amíg 
László hirtelen kirohant az egyik lakóházból, és magával hurcolta, 
vissza az idegen otthonba, amelyet a kidobott, riadt embereknek 
az emlékei töltöttek meg. Pillanatok múlva lángok csaptak fel mö
göttük. Amíg rohantak, egyre messzebb a lángoló épületektől, Éva 
felébredt, ráébredt a valóságra, és tudta, hogy amit ezek a bűnöző 
vadak, szomszédok a szomszédokkal, a saját városukban, a saját 
városukkal elkövettek, örökké perzselő szégyenfoltot éget a világ 
mellébe, és sokakat elveszejt majd. A felismerés olyan fájdalom lett 
a szívében, amellyel úgy hitte, képtelen lesz együtt élni. Az embe
rek gyűlölték egymást, mert féltek, hiszen a zsákmány, amire szert 
tettek, csak égbekiáltó bűnök útján volt rekvirálható, szüntelenül 
és kíméletlenül kellett őrködni felette. Mások hallgattak, és megpa
kolták az emlékezet poros polcait, mert élni akartak, és szüntelenül 
mardosó bűntudattal csak nehezen lehet.

Megbocsátás? Neki nem bocsátottak meg, ahogy Lászlónak 
sem, így ő sem bocsáthatott meg senkinek! Ezek az emberek, ez a 
város nem megbocsátóak, és ő nem szolgáltathat igazságot sem sa
ját maga, sem mások felett. Valójában senki nem szolgáltatott igaz
ságot senkinek, senki felett, az évek csak haladtak előre, összeját

100



szottak a felejtéssel, és a múlt sírján nem lehetett koszorúkat találni. 
A kollektív bűntudatot jól lehet leplezni, és hatása kevésbé vádló, 
mint az egyéni, elvégre az ember minden erőfeszítése ellenére job
ban érzi a sajátját, mint a másét, és könnyebb ujjal mutogatni egyet
len személyre, mint mondjuk egy egész városnyi emberre. Ilyenfor
mán egyetlen ember sem kérhet bocsánatot ezrek vagy százezrek 
bűneiért, mert nem lehet rá feljogosítva, és mert a közönség, aki 
előtt ezt megteszi, egyszerűen nem fog megbocsátani neki. Nem 
teheti, mert egyetlen ember soha semmilyen körülmények között 
nem képviselhet tömegeket, mert nem vállalhat felelősséget százez
rek minden egyes emberi életének vesztéért. Ezért van az, hogy tö
megeket sohasem ítélnek el, mindig csak személyeket, akiket néha 
kitartó munka árán sikerül felelősségre vonni. A felelősségre vonás 
azonban nem mindig jelent büntetést. Bár bűnei nem voltak sem 
többek, sem szörnyűbbek, mint másé, László egyike volt e megbün
tetett személyeknek, és Éva vele együtt viselte a következményeket.

Sokáig hallotta a lépteket maga mögött, nem voltak gyorsak és 
izgatottak, hanem szabályosak és erőteljesek. Tudta, hogy egy férfi 
az, egyetlen férfi, nem kettő vagy három. Az ismeretlen cipő sar
ka kopogott, visszhangként felelt az előtte haladó körömcipő hívo
gató szavára. Nem nézett hátra, és nem is sietett. Egyetlen férfitól 
nem félt, ehelyett azt kívánta, bárcsak végre utolérné. De mindig 
épségben hazaért, másnap pedig ugyanúgy elment sétálni sötétedés 
után, és még csak nem is félt. Vállalta a gyűlöletet, előbb saját maga, 
majd László, aztán a város és talán a világ helyett is, és hallgatására 
félresikló tekintetek válaszoltak, elfordított fejek. A gyűlöletet még 
évekkel később is érezte a hátában, akkor is, amikor már nem sétált 
többé az utcákon.

Nagyon sok ideje volt a múltban időzni, mióta a jelent az emeleti 
lakás konyhájának utcára néző ablakkeretébe foglalt látványra szű
kítette. Éva nem hitt a hiányos képekben, mert neki soha nem kel
lett leporolnia semmit, a mozaikdarabkáknak nem adott időt arra, 
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hogy leszálljanak a feledés hátulsó polcára, mielőtt még egy megfe
lelőbb helyre ragasztotta volna be őket. Számára egy-egy ilyen da
rabka már önmagában is egész volt. Mind ott kavarogtak körülötte 
a levegőben, sűrűn és néha fullasztóan, de egyformán erősen, és 
bármikor kinyújthatta értük a kezét. Nem tudott felejteni - még 
most sem.

A táj nem sokat változott az évek során, a zajok is jóformán 
ugyanazok maradtak, és ő hallotta a csukott nyílászárók mögül a 
lépéseket, amelyeket idővel felismert. Egyesek rendszeresen ismét
lődtek, mások egyik napról a másikra megszűntek, vagy éppen újak 
keltették fel fáradt érdeklődését. Ismerte a napszakok zajait, és a ház 
előtt elvonuló ismeretleneket. Ahogy a végleg elhalt lépésekhez tar
tozók, úgy sokáig azt hitte, Klára is már csak az ő emlékeiben él, és 
amikor örökre lehunyja a szemét, vele hal majd ez a kislány is, aki 
soha nem tanulhatott meg franciául, és aki után talán nem maradt 
más, csak Éva emlékei és egyetlen fénykép, amit egyszer neki aján
dékozott - a megsárgult felvételen Klára egy csapat korabeli kis
lánnyal karöltve állva nevetett, és fehér ruháik finoman lengedeztek 
a szélben.

Ugyanazokon az utcákon sétálunk ma is, ugyanazokat a kö
veket tapossuk, mint elődeink. Tudnunk kell, hogy hol járunk. 
De tudjuk-e valóban? Tudja-e a szőke kisfiú vagy a tulipános kis
lány? Ha becsukjuk a szemünket, egy másik világban találjuk ma
gunkat, amely nagyon hasonlít a mostanihoz. Látjuk és halljuk a 
felsorakoztatottak menetét. Az ő világuk ez, a családoké, amint kis 
csomagjaikkal és rémült arcukkal haladnak hitetlenül, de az emlé
keik a mieink is. Mi is ott vagyunk, végignézzük, ahogy elvonulnak, 
és csak lépteik láthatatlan nyomai maradnak utánuk. Kíváncsiak 
voltunk, „megnéztük” őket. Visszakozva siető lábnyomaik vissz
hangját még ma is a fülünkbe üvölti a szél. Ott voltunk mind, és 
most mindannyiunkat kísért múltbeli jelenlétünk. Soha nem sza
badulhatunk, soha nem szabad szabadulnunk. Látnunk kellett őket, 
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de nem azért, hogy velük együtt szenvedjünk. Nem tudtunk akkor 
velük lenni, saját testi mivoltunk korlátái és a fel nem vállalt szégyen 
és bűntudat nem engedte, hogy szóljunk. Szégyenünk nagyobb volt, 
mint az övék, ők eltűntek, de mi maradtunk. Az eszünkbe véstük 
a lépteiket, egyre távolodó, de örökre soha el nem tűnő alakjaikat, 
hogy tanúi legyünk értelmetlen haláluknak. Éva tudja, hogy mind
annyian látjuk őket, halljuk őket... csak nem figyelünk rájuk eléggé.

...A léptek elhaltak, a kisfiú már bizonyosan nem rohant lent az 
utcán. A gondviselés tintás ujjai újra megremegtették a levegőt, de 
a köszöntés ismét elmaradt, a kislány anyja kinézett az ablakon, és 
tekintete találkozott Éváéval. Felvonta a szemöldökét, és tüntetőén 
elfordult, összehúzta a pókháló könnyedségű függönyt előle, majd 
magával vonta a gyermekét, hogy útnak indítsa... Még a nevét sem 
tudta... Remélte, hogy egy nap majd lesz bátorsága felé inteni, a kis
lány végre észreveszi őt, és visszainteget.
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Wilhelm József

A HEG





Vannak felejthető, felületes sérülések, horzsolások. Olyan min
denkinek van karcolásnyi semmiségek, ám a nyomukban ke
letkező heg mégis bosszantóvá válik. Az élet mintha kilendülne 

addigi tengelyéből. Vajon megfejthető-e ennek a titka? Ez talán az 
örök érvényű sorsnak a figyelmeztető visszatükröződése? Egy ár
nyék, amely képzeletet felülmúlóan zavar és figyelmeztet? Érdekes, 
hogy mire képes egy apró vonal, melyből a múlt vérzik. Egy ilyen 
heg tényleg csak egy véletlen baleset nyoma?

Vannak ugyanilyen lelki sérelmeink is, felületes sérülések, ame
lyek mégsem azok, a létnek egy sajátságos túlsavasodását okozzák, 
ami összegubbasztja bennünk az élni akarást. Ilyen a lelki hegek 
marása! Olyan kellemetlen érzés ez, mintha az emberek körülöt
tünk állandóan rajtunk nevetnének, harsány, rikácsoló, gunyoros 
nevetéssel anélkül, hogy az arcuk megváltozna. Pedig ez az érzés 
egy belőlünk táplálkozó, állandó színjáték: a megfelelni akarás 
kényszere.

Nem szeretem, amikor a zajos tömeg hangoskodásától bemocs- 
kolódom. Elegendő ópium már a bennem tátongó gondolatok ido- 
mítása, nem hiányolom, hogy falhoz lapítsanak mások felszínes 
vagdalkozásai. Ez nem önzés, mert a felszínes beszéd mögé fojtott 
sikolyokat igenis meghallom, ha akarom. Mégis, többnyire hagyom 
elsuhanni mások szerencsétlenségét. Megbirkózni mindenkinek 
önmagával kell, még ha mások csúfságát cincálni sokkal élvezete
sebb és könnyebb is a magunkénál.
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Most azon gondolkodom, hogy a saját vagy valaki másnak a törté
netével rukkoljak-e elő. Folytassam-e a megkezdett szál göngyölítését, 
vagy mégis inkább egy olyan történetbe bonyolódjak, amely megmér
gez, mert túlédesít, vagy zilálttá tesz? Kellenek-e ezek az ellenállhatat
lanná avanzsált, de bomlasztó történetek? Azt hiszem, nem. Az élet 
igaz történetei felülírhatatlanok, mert a váratlanul feltáruló összefüg
gések, fordulatok megdöbbentettek és kisodornak bennünket a meg
szokottból. Ilyenkor a sors, az univerzum behabzsol és újrainstallál. 
A lét ismétlődéseket fest körénk, amelyek alig érezhetően erjednek 
gonddá, de a megoldások oly közelinek, egyszerűnek tűnnek, hogy 
nem is foglalkozunk velük addig, amíg torzzá nem puffasztanak. Lát- 
tak-e már meghasonlottá vált embert, aki látszólag minden ok nélkül 
vált azzá? Ók azok, akik kikutatták lelkűk minden zugát, és sohasem 
tudták önmagukat meglelni, vagy éppen ők azok, akik sohasem kutat
tak önmagukban, akiknél egy feleszmélés után bezáródik az a pinduri 
szellőzőnyílás, amelyiken addig az életet magukba szívták.

Ez a történet egy olyan emberről szól, aki állandóan idegenné 
válik önmagának. A szeme csillogásában ott ül a megfélemlített- 
ség. Bár ő maga sohasem élt át valódi borzalmakat, súlyos léthely
zeteket, a szorongást valahol beléörökítették. Amikor ritkán vissza 
tudja fojtani magában a riadtságát, akkor természetfelettien ragyog. 
Ilyenkor karakánná, varázslatossá válik minden mozdulata, gesztu
sa. Felnőttkorára megtanult megbabonázó határozottságot is magá
ra ölteni. Sőt egyre könnyedébben bugyolálja bele magát e pózba.

Ez az ember semmiben sem különbözik a közönséges emberek
től: csüggedtség és vidámság között bolyong. Nem keresi, hajszolja 
mámorosán a boldogságot, inkább a nyugalom varázsának megle- 
lésére vágyik. Élete nem céltalan, de mégis valami egyidejű közeli- 
ség és távoliság jellemzi, amit sem a felesége, sem a gyerekei nem 
tudnak megfejteni, de leginkább ő maga nem.

Egyszer egy boroskancsóval a kezében, a nála összegyűlt, udvaron 
iddogáló társaságához tartott, miközben a bor felszínén visszatükrö
ződő arcát figyelte. Amikor kissé megbotlott, meglöttyent a kancsó 
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tartalma is, és az elmosódó tükörképében nem a saját, hanem előbb 
a részeges öreganyja, majd a meghalt nagybátyja arcképét látta, vélte 
visszatükröződni. Abban a pillanatban a gondolatai rátapadtak a tes
tére, és nem engedték el többé. Emberfeletti, furcsa élet buggyant fel 
belőle. Az élete összefüggő egésszé lett, azokkal a jelenségekkel, ame
lyek addig körülvették, a szavakon át, amelyeket addig kimondott, 
hallott vagy olvasott, mindazon árnyakon keresztül, amelyek mellet
te és benne remegtek. Ez a feleszmélés mély, addig láthatatlan szálak 
révén felfoghatatlan kapcsolattá állt össze. Semmi sem tűnt már ter
mészetellenesnek. Képessé vált saját családjának, azaz önmagának a 
titkát megfejteni, és megérteni a lét eredendő abszurditását.

Megértette, hogy az anyja miért élt folytonos tanácstalanságban, 
hogy miért nem tudott semmit sem befejezni, bármibe is kezdett, 
és hogy miért volt mindig mindennel elégedetlen egész életében. 
Hirtelen megértette öreganyja őiránta tanúsított keserűségét, zsar
noki természetét is, a részegségét és makacs hallgatagságát. Az egy
másra torlódó felvillanásoktól lélegezni se mert, attól tartott, hogy 
leheletétől eltűnhet a lenyűgöző megfejtés, de egyben a letaglózó 
múlt. A táj üveggé vált körülötte, örvénylő horizontok fölött repült, 
és egy pillanatra a verejtékező, vergődő alakját is megpillantotta, 
mintha kiszállt volna saját testéből.

Amikor letette a kancsót az asztalra, a ruhája szorosan a testé
re tapadt. Olyan volt, mint aki egy hatalmas záporból lépett elő. A 
kancsó fülébe kapaszkodó ujjai fonnyadtan csüngtek a vörösbor 
fényében. Tekintetével bejárta a rajta csodálkozók szembogarait. 
Leült a helyére, és alig érthetően maga elé motyogott.

- Őrjítően hasonlítok a meghalt nagybátyámra. Mintha nem is 
én lennék én! Még a heg is az arcomon, amit harmadikos koromban 
szereztem, az is pont ugyanott van, mint neki volt. Ráébredtem, hogy 
öreganyám szeme láttára verhették agyon 44-ben. A többit már nem 
nehéz hozzáképzelni - hebegte, miközben riadtsága, de szemének játé
kos csillogása is örökre elveszett az összegyűrt asztal-térítő redői között.
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Balázs Ildikó

GUMIBABÄK
Játék fonák szerelemre





„Valódi életünkhöz való viszonyunk 
a szerelemben nyilatkozik meg”

(Hamvas Béla)

I.

Visszafogott fiatalember volt. Naphosszat a számítógép mellett 
ült munkahelyén, kollégái hasonlóan csöndes férfiak voltak. 
Csak a portás néni törte meg a csöndes csapat egyhangúságát, nagy

mamakorú létére mindenkivel váltott egy-két szót, aki ki- vagy be
járt a számítógépes terembe. Tőle hallott néha családról, gyerekről, 
párkapcsolatról, hiszen Ancika néniből válogatás nélkül csordogált 
információ fiairól, unokáiról, ünnepi főzésről, vendégfogadásról.

Néha elcsodálkozott: hiszen Anci néni körül eleven az élet, pörög 
minden, mint valami sorskerék, mely az ő vizein megállni látszott. 
Naphosszat monitorinfók, kitárult előtte is az élet, mint izgalmas, 
de távolian elérhetetlen, virtuális világ. Néha otthon is bekapcsolta 
a gépet, ha fáradt volt, és utazási irodák egzotikus helyekre szóló 
kínálatait nézegette. Ahova a valóságban sohasem kívánkozott. Ki
elégítette egy-egy szigetvilág különleges térszínformája, színvilága, 
töretlen napsütése. A trópusi esőt sohasem mutatták a képek, pedig 
arra is kíváncsi lett volna. Olykor egy-egy esti programkínálatot is 
megtekintett: egzotikus ételekkel, kagylókkal, rákokkal, melyeket 
sohasem evett volna meg - és nőkkel, fiatal, gumiszerűen rugalmas 
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testű, kakaóbarna bőrű fiatal nőkkel. Mint a gumibabák - ötlött 
fel benne, szinte érezte rugalmasan selymes érintésük, mely hű
vös volt, halk, s valamifajta perverzitással töltötte el, mely hirtelen 
szégyenpírt vont az arcára. Olyankor kattintott egyet az egérrel, s a 
csodálatosan különleges nők eltűntek a monitorról.

Lefekvéskor feltolultak a képek, már nem is hessegette el őket, s 
a képekhez az a gumiszerű, picit tapadós tapintásérzet társult, ami
től megmagyarázhatatlan megkívánás fogta el. Nem érzett nő iránt 
még ilyent. Barátnője nem volt évek óta, az utolsót maga küldte el, 
mert kapcsolatuk menthetetlenül kiüresedett. Idősebb informati
kusnő volt, elvált, két kamasz gyerekkel, s a közös érdeklődési kö
rön kívül viszonyuk semmit nem tartalmazott, amiért vállalta volna 
azt a pár órát, melyet hetente együtt töltöttek. Nem pattant szikra 
közöttük, mozdulataik inkább a rutin ritmusa szerint követték egy
mást - lassított, hosszúra nyúló, unalmas filmkockák mintájára.

Hol található ilyen guminő? - merült fel benne hirtelen, s so
hasem érzett késztetése támadt, hogy ennek valahol utánanézzen. 
Alig emlékezett rá, hogy valami is ilyen hirtelen fellelkesítette volna 
az elmúlt időben. Talán csak akkor, amikor érettségi után megtudta, 
hogy felvették a főiskolára - akkor volt ilyen derűs, kitörő örömmel.

Utánanéz. Utánanéz az interneten - határozta el, s ebben a bol
dogító tudatban elaludt.

Másnap nem várta meg, amíg hazaért. Délután, kávészünetben 
lemondta a közös teázást, mondván, hogy valamit még be szeretne 
fejezni a gépen. S kinyitott néhány egzotikus utazási honlapot. Rá
keresett a kereskedelmi és szórakozáskínálatra, s már a negyedik 
lapnál járt, amikor egy egzotikus emléktárgyakat kínáló boltra ta
lált, mely nem egyszerűen szexshopnak nevezte magát: egy ameri
kai gumibaba-kereskedő ajánlotta életnagyságú guminőit az érdek
lődőknek. A honlap címét elmentette. Megkönnyebbülten állt fel a 
géptől, s a folyosón levő kávéautomatából egy teát vett. Ábrándozva 
nézett ki az ablakon, miközben a forró cukros löttyöt kavargatta.
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- Szerelmes vagy, Tamáska? - nevetett Anci néni a háta mögött. 
Nem haragudott rá még azért sem, hogy jóleső révületéből felriasztot
ta. Mosolyogva nézett az ötvenes nőre, akinek kissé ereszkedett bőre 
távolt állt a gumibabák ruganyos hűvösségétől. Most vette először 
férfiszemmel szemügyre Ancikát, s ezen még jobban elmosolyodott. 
Ancika megérezte a felé áramló férfitekintetet, s még jobban nevetett.

- Látom, látom! Már itt is az ideje, március van! Aztán ki az a 
lány, nekem megmondhatod! - Ancika minden informatikust tege
zett, az idősebbje visszategezte, Tamás és korosztálya nem.

- Az interneten ismerkedtünk meg - mondta, és elcsodálkozott 
magán, hogy ezt hazudta, hiszen sohasem vette magának a fáradsá
got, hogy hazudozzon. De valahol igaznak is érezte, amit mondott.

- Hát az csak természetes - nevetett Ancika -, nem is várható 
más egy informatikustól, aki egész nap a számítógép előtt ül! Ho
gyan is lenne ideje lányokkal ismerkedni másutt?

- Hát igen - mondta Tamás, lehajtotta a fejét, és a szemétbe dob
ta a műanyag poharat.

Otthon azonnal bekapcsolta a gépet, hogy töltődjön, amíg le
rúgja magáról a cipőt, ruhát. Kezet mosott - mintegy rituálé - s 
leült a géphez.

A honlap egy különös kínálatot reklámozott: társnak - élettárs
nak, szexpartnernek - ajánlott megtévesztően élethű guminőket, 
különböző kivitelben. A bőrszínükön túl áruk is különbözött, és 
progresszíven emelkedett annak függvényében, hogy mennyire 
kimunkáltak, mellük merev vagy rengő-szilikonosan puha, van-e 
hüvelyük, ánuszuk, szájnyílásuk mobilis-e, fanszőrzetük eredeti 
emberi szőrzetből készült-e vagy műhajból. Tamás otthonosnak 
érezte magát ebben a világban, mintha mindig ilyenre vágyott vol
na. Legalább ötven babakínálatot lapozott végig, egyre gyorsabban 
haladt a legdrágábbak felé, melyek Tamás közel hathavi fizetésébe 
kerültek. És úgy jött egyre nagyobb izgalomba.
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Mintha randevúra mennék - gondolta, s egyre gyorsabban kat
tintgatott az egérrel.

Az utolsóknál tartott. Fehér bőrű, hosszú hajú szőkeség hosz- 
szú eredeti körmökkel, tetszés szerint rúzsozható, sminkelhető 
szilikonarccal, még sminkkészlet és ruhatár is tartozik hozzá. - 
Ha ezt elvenném - így mondta: elvenném -, ruháról sem kellene 
gondoskodnom számára - gondolta. - Legalábbis az első időben. 
- Valamifajta perverz indulatot érzett a guminő láttán, aki hatalmas 
szilikonmelleit csupaszon és ruhában is eladásra kínálta. Aztán egy 
sötét hajú, égővörös ajkú, vágott szemű szépség, mely ánuszát lát
hatóvá téve négykézláb, fejét felkapva hátrafelé nézett. S egy szende, 
fakószőke kamasz lány, alig serdülő, pici mellekkel, fiús csípővel, 
félig letolt kék sorttal... Tamás hirtelen felállt, és kiment a kony
hába inni valamit. A hűtőben csak sört talált, így vette a kabátját, 
s minden előzetes megfontolás nélkül lement a sarki ábécébe egy 
üveg konyakot venni. Ö, aki ritkán ivott.

Amikor visszajött, úgy tűnt, hogy még mindig ott vibrál a moni
toron a szendeség. Bár kikapcsolta a képernyőt, szeme előtt mégis 
pontosan látható volt alakja, csípővonala, apró melle, fiús kockás 
blúza. Letekerte az üveg kupakját, és nagyot húzott belőle. Precíz, 
mindent boncolgató, elemző ember volt, mégsem akarta a feltoluló 
megindulását elemezni. Valami elfojtott kamaszkori emlék, mely 
lesüllyedt jó mélyre a tudatalattiba?

Visszahívta az ázsiai vörös szájú, négykézláb álló szépséget.
- Nem, a kicsivel nem. Ö még szűz - bólintott, s közelebb lépett 

a monitorhoz.
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IL

Éjjel két óra tájban ébredt fel, már nem emlékezett, hogy fe
küdt le gondos precízséggel az ágya melletti székre téve élére fo
gott nadrágját, ingét. A rutin az alkoholos filmszakadáson is úr.
- Igen, például ez is zavarná egy párkapcsolatban. A rutintól való 
eltérés. Mert a megszokás fontos megkönnyítője az életének. Em
lékszik barátnőjére, aki minden precizitása ellenére, amikor nála 
aludt, másnap szinte képtelen volt felöltözni. Semmit sem talált, s 
Tamásnak fogalma sem volt, hogy tudja valaki ennyire szétszórni 
a ruhadarabjait. Egyenként vitte oda neki a ruháit, de ez számá
ra nem alakult mókás vagy kedves szertartássá, inkább bosszantó 
időpocsékolásnak tartotta. Ilyen nővel nem élne együtt. Meg egyál
talán. Mindenki más csak zavarná jól szabályozott, jól begyakorolt 
magányát.

Hirtelen gyötrő gondolat hasított belé: a vörös szájú ázsiai gu
mibabát meg kell vennie! Felötlött benne az a képzet, hogy ez a nő
- máris nőnek nevezte a babát - már sok férfié volt, s minél jobban 
beleélte magát ebbe az elképzelésbe, annál sürgetőbbnek tűnt, hogy 
a nőt ezentúl csak ő birtokolja. Emlékezett a hathavi fizetésének 
megfelelő árra. De az ár nem zavarta, csak a tudat, hogy a nő még 
nincs mellette. Csakis vele. S a vörös száj, a csokibarna, huncut arc 
mögött halványan felderengett a kicsi. A szőke copfos szendeség. S 
még sürgetőbb vágy támadt benne, hogy az is csak az övé legyen. 
De ő csakis az övé, s hirtelen elviselhetetlennek érezte, hogy valaki 
megveszi előle. Egyévnyi fizetés a kettő. Tamás nem volt pazarló. 
Fizetéséből tellett mindenre, igényei szerények voltak. Autóval járt
- ez volt az egyetlen luxusa, az a pont, amiért észérvektől vezérelve 
lemondott a családról. Legalábbis ezzel érvelt, ha valaki megkér
dezte, miért nincs még családja. Még gyűjtenie kell egy kicsit, hogy 
a család ne szenvedjen hiányt - így lerázta a kérdezőket, akik meg
nyugodtak, s felelősségteljes, komoly fiatalembernek tartották.
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De most ez a hirtelen támadt birtokló kívánság nem hagyta 
nyugton. Nő még soha ennyire nem izgatta. Nő? Vagy tárgy?

Azzal aludt vissza, hogy a héten bemegy a számlavezető bank
jához.

Zavaros álma volt egy sötét kapualjról, amely beszippantotta. Ál
mában gyereknek látta magát, és a kapualj boltozatos sötétségében 
bűzlő szemétládák álltak, közöttük vizelet folyt. Az ilyen kapualja
kat használták az illuminált vendégek a szomszédos Sas kocsmából. 
Hogy miért nem a kocsma illemhelyét? Ezt nem értette, mivel gye
rekkorában csak a kocsma pultjáig jutott el, amikor szülei vasárnap 
délelőtt kancsóval küldték csapolt sörért. Kicsi volt, alig pár éves, 
a pénzdarabot magasra tartotta, épp elérte a feje búbja a pultot. A 
pultosnő megkerülte a pultot, elvette a pénzt, kisvártatva óvatosan 
a kezébe adta a tele kancsót. Akkoriban nem voltak éjjelnappali bol
tok, különben is az anyja a frissen csapolt sört szerette a vasárnapi 
ebédhez. Télen-nyáron marhahúsleves, rántott hús, a krumpli a sült 
zsírba forgatva - télen ecetes uborka, cékla, nyáron az elmaradha
tatlan cukros saláta vagy uborkasaláta -, ezek ízéhez kapcsolódott a 
csapolt sör illata, melynek habját mindig lenyalta, amikor az a po
hárból kibuggyanni készült. Pálinkáspohárnyit kapott az ebéd után, 
ha kért. A sört nem szerette, csak a habját. Felnőttkorában sem sze
rette meg, inkább a töményt, mely gyorsan hat.

Felébredt, lassan eszmélt, s derengett, hogy a gyerekkoráról ál
modott. Megvan! A fekete bőrű, égővörös ajkú prostituáltról. Ak
koriban nem tudta, hogy ez a foglalkozása a nőnek. Csak azt látta 
- olykor nem is tudta pontosan, hogy csak képzelte-e, vagy valóban 
emlékezett is ilyesmire a nő - sörszagúan, konyakszagúan, kissé 
zilált ruhában, magas sarkú cipőben, melynek a sarka már csak fe
leakkora volt, mint korábban, elmaradhatatlan szűk szürke szövet
szoknyában, fodros lila vagy rózsaszín blúzban, ott áll a kapuban. 
Talán ott lakott? A Sassal srégen szemben? Állt a kapuban, s a re- 
tiküljét markolászta. Tamásnak akkor jutott eszébe, hogy a pros
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tituált körmei is lilás-vörösre voltak lakkozva, a lakk lepattogzott, 
mintha sohasem lett volna frissen felvíve. A lakk alól kivillant fekete 
koszkeretes körömszéle. S amire most is tisztán emlékszik: a nőnek 
valamelyik orrtövében, talán a jobb oldaliban, lencsényi anyajegy 
dudorodott. Gyerekként mindig késztetést érzett, hogy odanyúljon 
és letépje. Miért nem operáltatja le? Egyszer hallotta, hogy a műtét 
kockázatos, a műtéti heg elrákosodhat, s a páciens életébe kerülhet. 
Ö akkor is leszedette volna.

Nem értette most felnőttként sem, miért izgatta ennyire az az 
anyajegy. Az egész nő megjelenése szokványos lett volna - persze 
a megfelelő környezetben -, a lila vagy rózsaszín fodros blúzkivá
gással, mely a vállán a melltartópántot is láttatta, mert a blúz szinte 
mindig le volt csúszva. De még ez sem zavarta, csak az anyajegy. 
Nem tudta, miért.

Most sem értette, miért. A nővel szembeni agresszivitásra sar
kallta. Hogy odamenjen, s egy óvatlan pillanatban letépje.

A nő figyelemre sem méltatta a nyolc-tíz éves kiskamaszt. Utá
na máshova költöztek, s a lakónegyedben, ahova kerültek, nem volt 
a közelben kocsma. Legalábbis a Sashoz fogható nem. Apja soha
sem ment be kocsmába. Kávézóba igen, rendszeresen, meghallgatta 
a híreket, amelyek a kisvárosban a vendégek közt terjengtek, majd 
bevásárolt, s hazament.

Most, az éjjel közepén, nem tudott visszaaludni, valahogy más
képp bukkantak fel, más megvilágításban az emlékek. Mintha más 
értelmet nyertek volna a gyermekkori képek, melyek mindig is éltek 
benne, melyeket mindig maga elé tudott vetíteni. Úgy látta a múlt
ját egész kiskorától, mint mikor az ember több filmet is néz több 
vetítővásznon egyszerre. Szinkron múltlátása volt - elmosolyodott, 
ilyen képessége talán nincs is bárkinek. Ezért lett informatikus is: 
képes volt maga elé vetíteni több képet is, mint megannyi moni
tort, s átlátta az egész rendszert. Szerette a foglalkozását, olyan volt, 
mintha szinkronban mozizna, s több filmet is követhetne egyszerre.
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Ha beszéltek valamiről, vagy ha ő beszélt, képeket látott maga előtt 
peregni, mindent vizualizált.

S most megint nyugtalanítóan kidobta az emlékezete a kapualji 
sötét bőrű prostituáltat, aki a Sasból kilépő férfiaknak árulta magát, 
becsalta őket a lakásába. Ha nem fizetett italt neki senki, ki kellett 
jönnie. Ha nem fogyasztott, nem maradhatott, olyankor a kapualj
ban várakozott. Volt, hogy egyenesen a Sasból jött ki egy-egy ven
déggel, de akik ismerték, s igénybe vették, kiküldték előre, s utána
mentek kis idő elteltével. Nem akartak a kisváros forgalmas utcáján 
az utcanővel mutatkozni.

De miért jutott most ez ilyen részletesen eszébe? Mit akar tőle ez 
az emlékkép? Ki ez a nő számára? Ó! - hirtelen kapcsolt. Hiszen őt 
dobta ki most az emlékezete. Őrá emlékeztet a csokiszín gumibaba. 
Be akarta kapcsolni a gépet, hogy ellenőrizze, mennyire is hasonlít 
a kettő egymásra, de aztán legyintett. Mindegy, milyenre van festve 
a guminő körme és milyen a blúza, ezeket mind meg lehet változ
tatni. Igen, az anyajegy az orrtőben, egyedül az hiányzik róla! írni 
fog a szolgáltatónak egy e-mailt: tegyen az arcára jobb oldalt, az 
orrtőbe egy borsónál is nagyobb anyajegyet!

Megvan. Még jó, hogy ez a fontos részlet eszébe jutott! Mereve
dése volt. Az anyajegytől, mely megint felhozta az elfojtott agresz- 
sziót belőle. Kiskamasz korában egy kocsmai prostituált rögzítette 
a szexualitását.

Az interneten feladta a rendelést. Mindkettőre. A folyószám
láján elhelyezte az áruknak megfelelő összeget, egyéves nettó fize
tését, melyet a banktól kapott hitelbe. S várt. Tudta, hogy néhány 
napot vagy hetet igénybe vehet a tengerentúlról való szállítás, úgy 
érezte, hirtelen egy évet öregedett, s megváltozott. Várt, mint egy 
szerelmes vőlegény. Keveset evett, a délutáni kávéjával is spórolt. 
Esténként kiment futni a közeli erdőbe. Kollégái szótlanul tudomá
sul vették, hogy egyre magányosabban él közöttük, még abban a pár 
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perces ebéd- és kávészünetben, amikor egyébként pár szót váltot
tak, akkor sem keresi a társaságukat. Csak Ancika mosolygott, mint 
aki tud valamit.

- Tamáska, aztán megjött már a barátnő? - kérdezte egy dél
után, mikor Tamás épp hazafelé indult.

Tamás megrettent a „megjött” szótól, torkát köszörülte.
- Nem, még nem. Most dolgozatokat ír, aztán jön a vizsgaidő

szak. - Megint meglepődött találékonyságán.
- Ó, ilyen fiatal? Még tanul?
- Velem egyidős. Másoddiplomát szerez informatikából.
- Gratulálok! Nem itt lakik a városban?
- Nem, hatszáz kilométerre innen.
- Na, jól kikerested! - nevetett Ancika.
- Jól... - mosolygott Tamás, és kilépett az ajtón.
Úgy érezte, ezzel a hazugsággal menthetetlenül eltépte magát 

ingerszegény, de valós világától, s belépett egy virtuálisba, mely ki
tárult előtte, mint a minden lehetőségek birodalma: szélesen, színe
sen, vibrálón, mint egy hatalmas képernyő.

Egy délután kiment a parkba kerékpározni. Egy szomorúfűz 
alatti padra ült, nem volt kedve tekerni. Szerette ezt a helyet, arra 
emlékeztette, hogy gyerekkorában az iskolaudvar egyik messzi
re nyúló öble szomszédos volt a napi piaccal, s ott sok fűzfa volt. 
Nedves lehetett a talaj, a fűz ott érzi jól magát. Ez a hely álmaiban 
is gyakran megjelent: mindig vészjóslón, zavarosan, sötéten. Volt, 
hogy a fűzfás részt leszakította álmában egy nagy zúgó vízáradat. 
S álmában nem is furcsállta, hogy folyó folyik ott, ahol rendesen 
a napi piac lett volna. Most úgy gondolt vissza erre az álomra, a 
zavaros, nagy vízáradatra, mint az élete vizére, mely álmaiban néha 
felkavarodik, s kilépni készül medréből. Érdekes, hogy csak álmai
ban. Most miért is jutott eszébe? Persze, hiszen szerelmi élete most 
készül kilépni a megszokott mederből.
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Már két órakor elkéredzkedett. Reggel telefonált a futárszolgálat, 
hogy nagyméretű csomagot hoz a lakására, s megegyeztek, hogy há
rom és négy között átveszi. Kicsit izgult, vajon nem derül-e ki a futár 
vagy a társasházi szomszédok számára, mit tartalmaz a csomag.

Aztán fél négykor, amikor a futár becsengetett, teljesen megnyu
godott. A hűtőszekrény méretű kartoncsomag semmi olyan infor
mációt nem tartalmazott, ami utalt volna a tartalomra. Fizetni nem 
kellett, a bank már reggel leemelte az árát, csak aláírt két helyen, s a fu
tárral közösen a nappaliba tették a csomagot. Mintegy harminc kilót.

Lement a boltba. Pezsgőt vett, kaviárt, kenyeret. Felvitte, leült a 
csomaggal szemben, s koccintott az üveggel. Egy félórát várt, s re
megő kézzel kezdte kicsomagolni. Eszébe jutott angol nyelvű egyez
sége a gyártóval, hogy a babák megvásárlását követően - melyeket 
egyébként is egyediként kínáltak eladásra -, az azonos modell gyár
tásától a gyártó eláll. Ezt szerződéssel igazolta. Most remegő kézzel a 
csomag tetején a gyártási papírokat, a jótállást és a szerződést keres
te. Az ő asszonyaiból csak egy van a világon! Nem is lehet több, ha 
ikertestvérük lenne is, az is egyedi: egy szemölcsnyi, egy anyajegynyi 
eltéréssel, más természettel. S ez a vörös szájú ázsiai szépség, mely
ből a világon egy van, csak az övé. Nevet is adott neki: Dzsennifer. A 
másikra gondolni sem mert. Egy határozott mozdulattal kiemelte a 
csomagból az egyik babát. Épp a szende volt. Betty. A nejloncsoma
golással együtt a kanapéra ültette. S másik mozdulattal a csokibarnát 
vette ki. Átvitte a hálóba. Lefejtette róla az utálatosan tapadó, elekt
ronizáltán szikrázó nejlonvédőt. S becsukta az ajtót.

A szőke szendeség odakint még nejlonburkában szendergett.

Egy jó óra múlva nyílt az ajtó. Tamás kijött a hálóból, maga mögött 
hagyva a csokibabát. Az furcsa pozícióban, kitekeredett nyakkal, fer
de derékkal feküdt Tamás ágyán - a guminők mindent eltűrnek, ami
re élő nő még pénzért sem lenne kapható! -, s nevetett. A hálószek
rényből egy bilincset kerített - ezt még a várakozás heteiben szerezte 
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be egy szexboltból -, s azzal csuklójánál fogva az ágy fejéhez rögzítette 
a csokibabát. Mint gyerekkorában, úgy felszabadult játékos képzelő
ereje. Úgy képzelte, hogy a guminő, mihelyt kiteszi a lábát a szobából, 
s már nem gyakorol felette felügyeletet, kereket fog oldani. S nevetett, 
hogy rájött a nő szándékára, s előre megakadályozta szökését.

Amikor kijött a hálóból, Tamásnak úgy tűnt, a szőkeség meg
rezzent a hirtelen ajtónyitástól. Vagy csak a beszűrődő fény játszott 
a nejlonon?

Eldöntötte, hogy vele hosszan fog társalogni. Elővette a kaviárt, 
két szelet kenyeret kent, két pohár pezsgőt töltött, tálcára tett min
dent, s leült a kanapéra a szőke baba mellé. Óvatosan lehúzta róla a 
nejlont, gyöngéden hozzáérintette az ajkát a füle tövéhez.

- Szia, már nagyon vártalak, Betty! - súgta. - Egyél, biztos meg
éheztél a hosszú úton! - s félénken, lentről felfelé a szemébe nézett. 
De csak egy pillanatig. Tamásnak úgy tűnt, a szőke lány szintén za
varban van, mert kitartóan a földet nézte. Tamás az ölébe helyezte 
a tálcát, s lassan enni kezdte a szendvicset, közben egyre hosszabb 
ideig nézett a baba szemébe. Az egykedvűen maga elé bámult a sző
nyegre. A szendvics érintetlenül ott maradt az ölében.

Amikor Tamás végzett az evéssel, a szőke lány részét bevitte s 
letette a hálószobában az ágyra. - Egyél te is, Dzsenni! - s felültette 
az ágyon az odabilincselt csokilányt, majd gyorsan rácsukta az ajtót.

Hetekig tartott bacchanáliája a csokival, gyengéd-szerelmes ud
varlása a szőkénél. Míg a csokibarnával minden, korábban számára 
elképzelhetetlen dolgot kipróbált - délutánonként igyekezett ha
zajönni, s mint jó tanuló, rávetette magát az internetre, előfizetett 
online-pornóújságokra, s mindenféle ötlettel gazdagította tudását 
-, addig a szőkével szemben hosszas meghódítási és körülményes 
megközelítési stratégiát választott. Alig mert hozzáérni, miközben 
hosszan beszélgetett hozzá, bókokat mondott, érzelmeiről biztosí
totta, egyszer komolyan feleségül kérte, s kissé meghökkent a vissz
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hang hiányától s a beálló csendtől, amikor kérdésére nem jött vá
lasz. Belső hallása sem segítette semmiféle nyilatkozathoz a szőke 
részéről. Elmosolyodott, s bement a hálóba, a vetetlen ágyra dobta 
magát, s a beszéd egyoldalúságát egyoldalú cselekvéssorral toldotta 
meg, amit a csokilány egykedvűen tűrt el.

Tamásnak néha úgy tűnt, mégis válaszol egyik-másik. Mintha 
óhajukat fejeznék ki, hogy kirándulni szeretnének vagy valamit 
inni. Mindkét lány képes volt folyadékot befogadni testnyílásaiba, 
s Tamás a reggeli tisztálkodással ezt a takarítási szertartást is elvé
gezte rajtuk. Olykor a csokilányt szadisztikusan elhanyagolta, ám a 
szőkével szemben gondos férjként viselkedett.

Az erdei futásról megfeledkezett, ereje sem lett volna már hoz
zá, még jobban lefogyott, szeme alján sötét karikák éktelenkedtek, 
s úgy döntött, ki fognak menni a természetbe legalább hétvégén. 
Együtt. Mindhárman.

A szőkét kivitte péntek éjszaka az autóba, lehajtotta az anyós
ülést, ráfektette, majd letakarta az arcát egy sportsapkával. A baba 
úgy nézett ki, mintha csak aludna. A csokit összehajtva a csomag
tartóba tette. Kicsit félt, nehogy valamelyik szomszéd meglássa, s 
feljelentse. Akkor el is kellene költöznie még a környékről is, míg a 
dolog tisztázódna, s kiderülne, hogy nem hullákat rejteget.

Szombaton ötkor indult, horgászfelszerelést is vitt magával, a 
ház még javában szendergett.

A tanyák felé indult. Még nem tudta pontosan, mit fog tenni. 
Valamit keresett. Egy házat, egy üres tanyát, ahol egyedül lehetne. - 
Ahol egyedül lehetnénk... Dzsennivel és Bettyvel... - még bízott az 
együttlét valóságában, bármilyen virtuális is volt az.

Az akácerdőben egy házat nézett ki magának, „eladó” táblával. 
Beírta a telefonszámot a mobiljába. Régóta árulhatták, megsárgult 
a hirdetési papír az ablakban. Majd a folyó felé fordult. A szőke lány 
mellette, arccal a sapka alatt. A másik hátul a csomagtartóban.
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Nem volt türelme horgászni. Kiterített egy takarót, a szőkét 
maga mellé fektette. De nem érezte biztonságban magát. Ha jönne 
valaki, köszönne, s a lány meg sem mozdulna?

Otthon délután felhívta a számot. - Csak bérelni szeretném nyár 
végéig.

- A családdal?
Nyelt egyet. Minden irányból ezt a kényszert érezte. Család! Há

zasság! Feleség! Megkeményítette a hangját.
- Igen, a családdal. A párom és én. Gyerek még nincs.
- Ha közben kerülne vevő, felmondom a bérletet. - Tudta, hogy 

ahogy eddig sem került vevő, úgy hamarosan ezután sem lesz. A 
tanya teljesen eldugott helyen feküdt, ő is csak azért talált oda, mert 
korábban sokat kerékpározott az erdei utakon.

- Rendben.

III.

Értekezlet után behívta a szobájába a főnöke.
- Tamás, mostanában túlhajszoltnak látlak. Akarsz erről beszél

ni? Segíthetek?
Furcsa érzése volt. Túlhajszoltság.
- Köszönöm. Magánéleti. Most már jön a nyár, kipihenem magam.
A főnöke biccentett. - Pihenj többet, vigyázz magadra! A figyel

med is elkalandozik, néhány panasz érkezett. Magam korrigáltam.
Ez kellemetlen szúrásként érintette, soha nem hibázott. S szabad

ságot sem akart kivenni. Úgy érezte, az otthoni világa nem töltené ki 
a napjait. Valami tátongó ürességet érzett. A kommunikáció hiányát.

Ancika részvéttel nézte elmenőben.
- Csak nincs valami baj a pároddal? Minden rendben?
- Rendben, Anci néni. Csak kissé csendes. - Maga sem értette, 

hogy jött fel belőle ez a vallomás. Az az érzése támadt, hogy Ancika 
többet tud, mint amennyiről beszél. Ez a nő belelát. De nem bánta.
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- Még nálad is csendesebb? Hiszen az már nem is nő! - nevetett 
Ancika.

Tamás elmosolyodott, s lassan egy nőről kezdett beszélni, aki a 
fantáziájában megelevenedett.

- Nincs vele semmi baj. Csak kissé ritkán találkozunk, s olyan
kor mindketten feszültek vagyunk addig, amíg el nem mondjuk 
egymásnak a dolgainkat. Utána mintha leeresztene egy szelep.

Ancika figyelmesen hallgatta, várta a folytatást. De Tamás itt 
megállt, s Ancika, hogy biztassa, megismételte:

- így is van rendjén, hogy az ember, ha hazamegy, jól kibeszélje 
magát a párjával. S nem volt szó arról, hogy összeköltözzetek?

Tamás furcsán nézett fel.
- Nem. De megkértem a kezét... - határozta el magát hirtelen 

egy vallomásra.
- És...? - kérdezte részvéttel Ancika, mint aki sejti a folytatást.
- Nem mondott semmit... - S ebben a pillanatban Tamás úgy 

érezte, megnyílt valami zsilip rajta, s átömlik az eddig elrekesztett 
érzelmek árja. A legszívesebben Ancika ölébe fúrta volna a fejét.

- Az akkor tényleg furcsa. Ennyire csendes nő? - kérdezte 
Ancika őszinte meglepődéssel.

- Hát igen - nyelt egyet Tamás. - Kissé már én is csendesnek 
találom.

- Te Tamáska - nyerte vissza humoros kedvét Ancika -, nemcsak 
kitalálod mindezt, hogy engem átverjél? Nagy mókamester vagy te!

Tamás kényszeredetten elmosolyodott. - Lehet, Anci néni. Le
het, hogy csak volt valami, s már elmúlt.

- Na azért ne bánkódj, Tamáska. Majd szerzünk másikat. Innen 
a környékről, hogy gyakrabban tudjatok találkozni. Mindjárt itt a 
nyár, lehet menni a strandra, egy ilyen stramm fiú, mint te, bármi
kor talál egy csinos lányt, ha akar.

- Ha akar - mondta utána gépiesen Tamás. - Igen, ha akar. Csó
kolom, Anci néni.
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Azokban a hetekben a fűvel is megpróbálkozott. Szinte ki akarta 
kényszeríteni a szerből, hogy hallucinációt okozzon, hogy hangokat 
halljon, amelyek csak az ő fülében élnek. Hogy szóljon hozzá vala
ki - még ha nem is. De néma maradt körülötte minden. Kavargó, 
színes képek forgataga, mint gyerekkorában a messzelátó üvegcse
repei, majd megelevenedett formák, szinte tapintani lehetett őket. 
Mindenféle érzet megkörnyékezte a hallásin kívül. A babák - min
den igyekezete ellenére - némák maradtak. Másnap ébredéskor 
még süketebb csend, fejzúgás, émelygés.

- De hiszen nem is erre szerződtem! - kiáltott fel. - Hogy ők 
velem beszélgessenek! Miért várok el tőlük olyasmit, ami nem sa
játjuk!? - Tamás a saját hangerejét próbálta bemérni. A szomszéd 
talán azt hiszi, valaki van nála, akivel kiabál.

Aznap este telefonon bejelentkezett a húga, aki férjével, két gye
rekével egy másik városban élt. Tamás örült neki, de idegesség fogta 
el. A babákat el kell tüntetnie arra a két napra. Éjjel levitte őket az 
autóba. Most a barnát fektette az anyósülésre, hátra a szőkét, s ki
vitte őket a tanyára.

Hajnaltájt kapás emberek álltak az útszélen.
- Mit csinál ez a bérlő? Csak nem egy cigány kurvát vitt ki most 

magával? És ott hagyta a házban? A múltkor egy szőkével ment. 
- Innen szedi össze őket az út széléről? Magának viszi őket vagy 
valaki másnak? Mit csinálhatnak azok ott a házban? Szólni kéne a 
tulajnak, hogy nézzen utána. - Minek, ha fizeti rendesen a bért? Mi 
kárt tehetnek abban a rozzant putriban? - Már én csak utánanéz
nék, mit csinál az a fiatalember. Vagy a tulaj is benne van?

A nap még csak éppen felbukkant vörösen a horizonton. Tamás
nak úgy tűnt, az emberek némán az autója után bámulnak. - Ezek 
sem beszélnek? - ötlött fel benne.
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A húga idegesnek, soványnak látta, s ezt szóvá is tette.
- Magadban élsz még mindig? - kérdezte csendes részvéttel, mi

után a gyerekek lefeküdtek. - Még mindig nem hívsz magadhoz 
senkit?

- Kit hívhatnék? - kortyolt bele a teájába Tamás, hogy ne kelljen 
a húga szemébe néznie.

- Tamás, ez így kutyaélet, az ellenségemnek sem kívánnám. Már 
harminc elmúltál. Én megbolondulnék így egyedül! - fakadt ki a 
húga.

Máskor ideges lett volna, felcsattan és vitatkozni kezdenek. Már 
megint ez a kényszerítő erő - házasság, társkapcsolat -, de most 
nem zavarta. Egykedvűen vállat vont. Örült, hogy a húga ott van a 
két gyerekkel, még ha csak két napig is. Jólesett az érdeklődése is. 
Az a felfoghatatlan nyugtalanság, melyet a guminők hiánya okozott 
benne, amikor kivitte őket éjjel a tanyára, nyomtalanul szertefosz
lott. Nem érzett felelősséget értük, amiért nem vitt nekik enni, inni, 
amiért magukra hagyta őket bezárva. Ha valaki rájuk gyújtaná a 
házat, most az sem érdekelné.

- Te más vagy - mondta csendesen. S a gyerekkori élmények
re terelődött a szó, melyekben elmerültek mindketten önfeledten, 
mint két, múltba visszatérő, gondtalan gyermek.

Éjjel mégis nyugtalanság fogta el. Kiosont a házból, tudta, hogy 
ha nem megy, valami bajt hoz magára. Tudta, hogy vége a tanyasi 
életnek, s a babákat betette a csomagtartóba, pénzt hagyott az aszta
lon, belakatolta a bejárati ajtót, mint aki soha többé vissza nem tér. 
Bezárta a kertajtót is, majd visszavezetett a városba. A kocsit egy 
távolabbi parkolóban hagyta. Majd azt mondja a húgának, hogy a 
szervizben van.

S mégsem volt teljesen nyugodt. Ezek a nők vállalhatatlanok. 
Olyanok, mint a rejtegetni való hullák, akikkel menekül a gyilkos
ság elkövetője.
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Az interneten egy részletes cikket talált, miszerint nyugaton 
többnyire informatikusok, mérnökök élnek ezzel a párkapcsola
tot szimuláló lehetőséggel. S boldogok vagy legalábbis nyugodtak, 
elégedettek. Mindnyájan a kölcsönös kommunikációért és egyet
értésért tett erőfeszítéseket spórolják meg. Több interjút olvasott 
amerikai és svéd felhasználókkal meg pszichológusi véleményt az 
érintettek kötődési képességének zavaráról. Gyermekkori trauma, 
összekapcsolva foglalkozási ártalommal és elidegenedéssel. A ma
gány megélése, az alkalmazkodás teljes kiiktatása. A társkapcsolat 
illúziója. Majd egy magyar szakember nyilatkozik, miszerint Ma
gyarországon még senki nem keresett fel lélekbúvárt guminő okoz
ta panasszal. Tamás fanyarul elmosolyodott és bólintott. Ö sem fog. 
Vajon hánynak van itt ilyen párja? - ötlött fel benne.

A babák aznap éjjel sem beszéltek. Szabadságon volt. Füvet szí
vott s konyakot ivott. A szőke szendeség meztelen felsőtesttel ült 
mellette a kanapén. Bement a szobába, s hirtelen ledobta a csokinőt 
az ágyról, berugdosta az ágy alá, szilikonmelle csak úgy rezgeti. 
Maga sem értette értelmetlen kegyetlenkedését. Bevitte a szőkét, 
az ágyra fektette, hirtelen ötlettől vezérelve megerőszakolta, majd 
az ágyhoz bilincselte. A lány még szűz volt, valamilyen mesterkélt, 
körömfont hártya érződött, s bár már régóta várt erre az alkalomra, 
most semmilyen jó érzéssel nem töltötte el. Mint egy hosszas, rég 
megunt, túlhaladott munka, melynek hirtelen véget vetett.

Majd az ágy melletti szőnyegre feküdt, s kiráncigálta a csokinőt 
az ágy alól. Vele lassú munkába fogott, már érezte is a fű hosszan tar
tó, lassító hatását. A csúcshoz közeledve iszony fogta el. A csokinő 
vérvörös körmei a hátába mélyedtek. Először taktilis érzékzavarra 
gondolt, de nem volt kétséges: a nő hűvös karjai, lábai átfonták a 
hátát anélkül, hogy azokat magára illesztette volna, mint korábban, 
ha ölelést szimulált. A nő körme a gerincoszlopába mélyedt, s ajka 
csókra csücsörödött, az ütemes mozgástól néha a fogsora kivillant. 
Tamás először nem akarta tudomásul venni.
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Csak akkor állt meg, amikor a szőke nő lábát megpillantotta az 
ágyról lecsüngeni. Ez sem volt ott, ő az ágyra fektette, a franciaágy 
közepére. A hátába egyre jobban mélyedő körmök nem zavarták 
annyira, mint ez az imbolygó boka és lábfej. A szőke lány, bár mind
két csuklója az ágyfőhöz volt bilincselve, szemlátomást megpróbált 
leszállni az ágyról.

Tamás hirtelen mozdulattal felugrott a szőnyegről, kirohant a 
szobából, még az ajtóban kapta magára a nadrágot, cipőt, s lerohant 
az utcára, az ajtót be sem zárta. Zihálva ért ki a lépcsőház ajtaján. S 
az utcán, a derengő hajnali félhomályban egy szőke nő támasztotta 
a falat, némán maga elé nézett. Tamás szeme elkerekedett. A másik 
sarkon egy fekete, metszett szemű, vérvörösre festett szájú prostitu
ált riszálta a csípőjét, s kezével integetett. Körmei ugyancsak vérvö
rösek. Az utcán senki, csak a süket csend.

Tamás az állomási nonstop csehóban húzta ki az éjszakát. A 
pultoslány látta, hogy zaklatott állapotban jött be, s egy konyakot 
töltött neki. Aztán lassan beszélgetni kezdtek. Hajnalban kiment a 
folyóra, s úszni kezdett. Apró foltonként megkörnyékezte az iszo
nyat: ittasan úszni életveszélyes. Mégis fél órát úszott árral szemben, 
majd vissza. Megvárta, amíg a templomban hat órára harangoztak. 
Tudta, hogy senkitől nem kérhet segítséget, egyedül a nappal józa- 
nító fényhatásában bízott. Az agya zúgott, s eltökélte, hogy ha kell, 
mindenáron megvédi magát.

A kulcs belülről ott volt a zárban, az ajtó nyitva. A nappaliban 
csend, hasító világosság. Lement a tárolóba, felhozta a guminők 
hónapokkal azelőtt összehajtogatott dobozát. Mintha hullamosóba 
menne. Mindkettőt bevitte a fürdőbe, gondosan megfürösztötte őket, 
hajukat megmosta, hajszárítóval megszárította, ruhájukat betette a 
mosógépbe, s lefuttatott egy rövidprogramot. Kíméletlen precizitás
sal, szótlanul. Majd megszárította a ruhákat, kivasalta, felöltöztette 
őket. A bilincset összecsomagolta. A lányok a dobozba kerültek. S 
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Tamás levelet írt. Hosszasan, éhen-szomjan, angol szótár segítségé
vel, mivel az angol kereskedelmi nyelvben kevésbé volt jártas.

Nem, nem a garanciát akarja érvényesíteni. A babák minden 
igényének megfeleltek. Csak szeretné eladni őket kedvezményes 
áron. Ha a gyártó foglalkozik viszonteladással, s átadja őket egy 
használtbaba-kereskedőnek. Árajánlatot nem kér, amit adnak érte, 
alku nélkül elfogadja. Hogy van egy új barátnője, aki nem nézné 
jó szemmel? - ezt a hazugságot nem írja bele, túl személyes, nem 
érinti a témát.

A postán bankkártyával fizetett, leemelték a tengerentúli kül
deményért félhavi fizetését. Az élet drága, kínos játék. - Tartalma? 
- Két darab életnagyságú gumibaba. - Értékküldemény? - Nem. 
Sima. - Igazából azt sem bánta volna, ha elvész a küldemény. A 
csomagátvevő a homlokát ráncolta, majd szája szélén kaján mosoly 
jelent meg. Tamás nem nézett fel rá, de megérezte, s a mosoly kel
lemetlenül érintette.

Hazafelé a ház falának támaszkodva ott állt a szőke vékony lány. 
Most mintha félszegen Tamásra mosolygott volna. Tamás alig lát
hatót biccentett.

Még csak este hét óra volt, lefekvéshez készülődött. Ágyneműt 
cserélt, holnap takarítani fog. Nagytakarítás. Talán reggel kimegy 
futni az erdőbe. S a falnak támaszkodó szőke lány képzetével el
aludt. Mint már hónapok óta nem, gyermeki megnyugvással.
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Balogh Gábor

FIÚK AZ OSZTÁLYBÓL





Rettenetes nyár volt. A fiúk mindennap azt várták, hogy mikor 
csenget az ajtón a rendőrség. Egyikük sem élvezte a vakációt, 
ha a téren találkoztak, nem volt kedvük focizni, ökörködni, csak 

egymásra néztek, szemükben ugyanaz a kérdés reszketett.
- Nem hallottatok semmi hírt? És hogy lehet, hogy még mind

annyian szabadlábon vagyunk?
Azzal kezdték a napot, hogy elolvasták a reggeli újságot. Hátha ír

nak valamit az esetről. De soha semmi. Egy sor sem. Ezt nem értették.
- Lehet, hogy még nem tudják - mondta Macskengó.
- Hogyne tudnák. Legfeljebb azt nem tudják még, hogy kik kö

vették el.
- De akkor is! - dobbantott Kismolnár. Meghal egy gyerek, és az 

újságok még csak nem is írnak róla. Ez gyanús.
- Biztos a nyomozás miatt. Nem akarják, hogy meglépjünk.
- Meglépni, mi? - nyelt nagyot Szigóca. - Aztán hová? Hogyan? 

Hova menekülhet egy bűnöző, aki még csak tizenegy éves?
- Lehet, hogy azt hiszik, egyszerűen szívrohamot kapott. Vagy 

mit tudom én.
- Szívrohamot. Hülye vagy? És a kék-zöld foltok?
- Nem mindegy? - szólt közbe Macskengó. - Akárhogyan is 

van, megöltünk egy gyereket!
Gubbasztottak a hétágra sütő nyári nap alatt, és reszkettek. Körü

löttük a többiek élvezték a szünidőt, ők pedig a nyomozókat várták.

*
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Joszip tanév közben került az osztályba. Nem ismerte senki, de 
a híre megelőzte. Úgy beszélték, hogy az előző iskolájából kicsapták 
a magaviseleté miatt. Dönyó szerint a srác versenyszerűen cselgán- 
csozik, nyert már egy csomó bajnokságot. Pipe úgy hallotta, hogy 
beleköt az eleven fába is, amolyan izomagyú-féle.

- Mit vagytok úgy betojva! - legyintett Macskengó. - Találkozott 
már valaki vele? Lehet, hogy tök rendes a koma. Majd úgy leszünk 
vele, mint az új töritanárral. Arról is azt mondták, hogy szórja az 
egyeseket meg vadállat. Aztán milyen jó fej!

Ettől egy kicsit mindenki megnyugodott, még az osztályelső Ka- 
polcsi Lacika is.

*

- Új osztálytársatok érkezett! - mutatta be az osztályfőnök egy 
februári napon Horváth Jóskát, akit akkor még senki sem hívott 
Joszipnak. A fiúk összenéztek. A jövevény megjelenésében részben 
igazolta rossz hírét, részben meg nem. Egy fejjel nagyobb volt min
denkinél, szögletes ragadozó állkapcsa nem sok jót ígért, széles vál
la pedig kitöltötte az ajtónyílást. Viszont arcán valami flegmatikus 
jámborság lakozott, amint szemét végigjáratta az osztályon.

- Tamás, melletted lesz Jóska helye! - rendelkezett az őszi, mire 
Dönyó olyan kicsire húzta magát össze, amilyenre csak tudta, és 
kicsúszott a pad legszélére. Pipe Kismolnárra vigyorgott, de hogy 
ez a vigyor mit jelentett, azt még Kismolnár sem tudta, pedig neki 
valamiféle tudósok voltak a szülei, legalábbis ő úgy mondta.

Az új gyerek a szünetben bemutatkozott a fiúknak, péklapát te
nyerét üdvözlésre nyújtva kezelt le velük. A lányokat pillantásra se 
méltatta. Amúgy nem beszélgetett senkivel, a szünetekben egyedül 
sétált a folyosón, vagy akkor is a padban ült, és maga elé nézett.

- Na, ti hősök! - fintorgott Gottesz. - Ettől a jámbor vadtehéntől fél
tetek? Nem József ez, de még csak nem is Jóska. Csak egy senki Joszip!
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Akkor még senki nem tudta, hogy megtörtént az új fiú keresz
telője. Azt még kevésbé sejtették, hogy mekkorát tévedett Gottesz.

Mert Joszip az első héten csendben figyelt, mint aki felméri a 
fiúk közötti rangsort. Egy hét alatt tisztába jött mindennel, s akkor 
a tízórai szünetben Dönyóhoz fordult.

- Otthon hagytam a kajámat. Adjál!
- Vegyél a büfében - nézett ki a kakaós csiga mögül Dönyó.
- A pénzem is otthon maradt.
- Mindenkinek a maga baja... - vont vállat Dönyó. Mondott 

volna még mást is, ha lett volna rá ideje. De Joszip eléje állt, fél 
kézzel megragadta, kiemelte a pádból, a műpadlóhoz csapta, majd 
leült a helyére, és jóízűen felzabálta Dönyó tízóraiját. A kárvallott 
először vissza akart ütni, de aztán Joszip széles vállának látványa 
jobb belátásra bírta, s hogy mentse a becsületén esett pacát, nagy 
hangon átkozódva kiviharzott a teremből.

- Van még valakinek kakaós csigája? - harsogta Joszip, mikor 
Dönyó tízóraijával végzett.

Kapolcsi Lacika szolgálatkészen csoszogott oda, és átnyújtotta a 
sajátját. Joszip ártatlan kék szemei elkalandoztak a magát összehúzó 
Lacika feje felett, s a stréber padját fürkészte.

- Az üdítőt is! - mutatott a palackra.
Miután evett, ivott, kéjeseket böffentett.
- Ez van az állatvilágban is - magyarázta Kismolnár. - Az erő

sebb elmarja a gyengét. Állandó harc dúl a jobb pozíciókért.
De az 5. a-ban nem nagyon dúlt pozícióharc. A fiúk az osztály

ból gyorsan behódoltak Joszipnak. Egyedül Macskengó bízott any- 
nyira magában, hogy egyszer vissza mert ütni, ami persze nem volt 
csoda, mert ő volt az utolsó a tornasorban, az meg köztudott, hogy 
mindig a legkisebbek a legnagyobb mitugrászok. Öt Joszip nemes 
egyszerűséggel a feje fölé emelte, megforgatta, majd bezúdította a 
sarokba. Macskengó soha többé nem próbálkozott ellenállással, el
lenben az eset után sokáig sántított.
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Joszip jól élt a többiekből. Amit már nem bírt megenni, azt szét
szórta a teremben, esetleg a pad tetején állva széttaposta, az almákat 
a nejlonzacskóban hagyva addig verte a falhoz, amíg péppé nem 
zúzódtak, aztán a kiszemelt áldozat fejére kente őket.

Pipe egyszer megpróbált lázadni.
- Szólok a tanárnak! - kiáltott, és a tanári szoba felé szaladt. 

Joszip utána vetette magát, aztán egy darabig Pipét nem látta senki, 
mert eltörte a lábát. Ö úgy mesélte, hogy véletlenül leesett a lépcsőn.

Senki sem mert szólni többé.
Az osztályra rátelepedett a félelem. A fiúk arca beesett, szemük 

karikás lett. Nem tízóraiztak. Volt, aki már nem is hozott hazulról 
semmit. Kismolnár reggelente az iskolába menet a szomszéd ut
cában mindig megetetett egy kóbor kutyát, később az eb már az 
iskoláig kísérte, akkor a másik irányból érkező Dönyó is felfedezte 
a lehetőséget, ő is a kutyának adta a tízóraiját. Az állat szemláto
mást kikerekedett néhány hét alatt. Szigóca bizonyára nem szerette 
a kutyákat, mert inkább a szemétbe dobta a tízóraiját. Macskengó 
és Kapolcsi viszont önként Josziphoz járult az elemózsiával a nagy
szünetben, abban bízva, hogy így megússzák verés nélkül, amiben 
azért gyakran csalódtak, főleg ha Joszipnak nem ízlett a kaja.

- Joszip? - kérdezték egymástól a fiúk, ha a mosdóban valame
lyikük könnyeit meg véres orrát törölgetve szipogott. És a válasz 
mindig ugyanaz volt.

- Joszip.
Joszip, az átkozott. Joszip, a féreg. Joszip, a rohadék. De mindig 

csak a háta mögött, mert ha meghallotta volna...
Mindenki emlékezett Pipe példájára.
Ha Joszipnak olyan kedve volt, kabátja akasztójánál fogva felló

gatta a másikat a fogasra, aztán ott hagyta. A többiek nem merték 
leszedni a pórul jártat, csak a nyolcadikosok, ha arra tévedtek.

Dönyónak kiszórta a táskája tartalmát az ablakon, de ő még 
jól járt, mert Szigócát magát lógatta ki a lábánál fogva ugyanott, 
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a harmadik emeletről. Ceruzafaragás után a grafitport előszeretet
tel kente Toki arcára. Macskengót arra kényszerítette, hogy igyon a 
vécécsészéből. Házi feladatait Gottesszal íratta, s ha a tanár valami 
hibát talált, jaj volt Gottesznek. A rossz nyelvek szerint ez volt az 
oka, hogy az osztályelső titulust lassan Gottesz hódította el Kapol- 
csi Lacikától. Hiszen neki nagyon alaposan kellett tanulnia, ha nem 
akart verést kapni.

A tanároknak nem mert szólni senki. Valahogy nem bíztak 
bennük.

Egy májusi kora délután hazafelé tartva Joszip elgáncsol
ta Macskengót, minek következtében annak jobb lábáról leesett 
a cipő. Na, ezt a cipőt Joszip a közeli parkig rugdalta, miközben 
Macskengó fél lábon ugrálva, könyörögve ment utána.

- Nem adom vissza! - legyintett Joszip, s az aszfaltozott kézi
labdapályán büntetőket rúgott vele. Addig nyúzta, míg szét nem 
szakadt.

- Jobb, ha ideadod a másikat is! - indítványozta. - Marha hü
lyén nézel ki fél cipőben.

És Macskengó aznap mezítláb kullogott haza.
A fiúk az osztályból messziről, biztos helyről nézték az esetet.
- Meddig tűrjük még? - fakadt ki Gottesz. - Hát mik vagyunk 

mi? Birkák? Ez egy olyan jó osztály volt, míg ez ide nem jött! Ha 
összefognánk, megleckéztethetnénk.

- Sokkal erősebb, mint mi - mondta Szigóca.
- Ej! - vágta földhöz tornazsákját Gottesz. - Kettőnkkel elbír 

egyszerre. Talán hármunkkal is. De ha mind összefognánk?
- Mit akarsz csinálni? Lelkére beszélni, hogy javuljon meg?
- Jól megverni. Ha mind nekiesünk, elintézhetjük.
- Abból baj lesz. Megtudja az igazgató! - aggályoskodott Kapol- 

csi Lacika, a többiek csak akkor vették észre, hogy ő is ott van.
- Nem neked szólt, amit mondtam! - förmedt rá Gottesz. - 

Eredj haza anyucihoz!
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Lacika, mint mindig, szót fogadott.
- Hogy legyen? - Dönyónak már lelkesen csillogtak a szemei.
- A strébernek igaza van. Ebből még lehet bajunk is. Várjuk meg 

az iskolai szünetet. Bizonyítványosztás után, hazafelé menet kapjuk 
el. Ki tart velem? Az esküdjön!

Négy fiú emelte szívéhez tenyerét.
- Mondjátok utánam! - vezényelt Gottesz. - Esküszünk, hogy 

nem tűrünk tovább! Esküszünk, hogy a nyomorult, gaz, mocsok 
Joszipot móresra tanítjuk! Esküszünk, hogy nem hagyjuk tovább 
garázdálkodni, nem tűrjük, hogy bántson minket vagy másokat. 
Addig nem nyugszunk, míg az osztályba vissza nem tér a nyugalom 
és a béke! Isten minket úgy segéljen!

Macskengót másnap eskették fel.
Az évzáróig hátralevő hetekben összeszorított foggal tűrték 

Joszip rémuralmát, s közben arra gondoltak, hogy hamarosan eljön 
az igazság órája. A reménykedés közepette nem fájtak úgy az elcsat
tanó pofonok, nem sajogtak annyira a kicsavart karok sem. Iskola 
után fejüket összedugva haditerveket szőttek. Mindennap egyre vi
lágosabban látták az oly nagyon várt percet. Öten lesznek egy ellen. 
Győzni fognak!

A bizonyítványosztás napja méltó volt az eljövendő vakációhoz. 
Ragyogott az ég, énekeltek a madarak, a szívekben öröm égett. Vé
get ért a tanév, a szeptember pedig még oly ködösen távolinak tűnt, 
hogy nem is gondolt rá senki.

Öt fiúnak viszont nem a vakáción járt az esze. Szívük a torkuk
ban dobogott. Elsők között hagyták el az iskolát, kiviharzottak a 
kapun, és csak a parkban álltak meg a nagy platán mellett.

- Mi lesz, ha nem is erre jön? - aggodalmaskodott Macskengó.
- Mindig erre jön. Hacsak nem megy el valaki után, hogy bele

kössön.
- Hiszen ez az! Mi van, ha most is minket keres?
- Akkor majd megtalál.
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Szigóca egy kavicsot rugdalt, s már nem tartotta olyan jónak 
az egész tervet. Elvégre Joszip dzsúdózik. Földhöz fogja vagdalni 
mindannyiukat.

- Ott jön! - nyögte Kismolnár. Kiszáradt a szája, és szeretett vol
na valahol egészen máshol lenni.

- Ne feledjétek! - emelte fel mutatóujját Gottesz. - Ha most nem 
tesszük meg, nem tesszük meg soha! Aztán még tűrhetjük a terrort 
három évig. Ugye azt nem akarjátok?

Joszip jött a murvázott sétányon, már látta őket, darabos nagy 
lépteivel pontosan feléjük tartott, szemét ide-oda vetette, talán azt 
kereste, kibe kössön bele.

Az öt fiú tenyere izzadt. Hirtelenjében az egész haditervet elfe
ledték. Hogyan is kéne csinálni?

Gottesz kijjebb lépett a fától, Kismolnár is. Elállták az utat. 
Szigóca ijedten vette észre, hogy ő került középre, s Joszip egyenest 
őfelé tart. Tétován oldalra sasszézott.

- Na, mi van, patkányok? Gyűlés ez, vagy mi? Félre az utamból! 
- és dongott a föld, ahogy nekikindult. A sorfal megingott, kitágult, 
s Joszip belépett Szigóca iménti helyére. Ekkor Dönyó oldalról ösz- 
szerúgta a bokáját. Gyámoltalan kísérlet volt, bár a cipő orra nagyot 
koppant Joszip vaskos lábán, de az meg sem tántorodott, csak hö
rögve megperdült.

- Mi volt ez? Melyiktek merészelte?
Választ sem várva hanyatt lökte Dönyót.
- Én voltam, te vadbarom! - szólt remegő hangon Gottesz. 

Joszipnak szikrát szórtak a szemei, fújtatva indult meg Gottesz felé. 
Ekkor Kismolnár rúgta bokán. Mikor Joszip Kismolnár felé fordult, 
Szigóca rúgott bele.

Joszip nagy ragadozó állkapcsát eltátva, elbődülve forgott körbe.
- Szétverem a fejeteket, görények!
- Te vagy a görény! - üvöltött Dönyó, és egy marék kavicsot vá

gott Joszip arcába. Az feljajdult - ilyet még sosem hallottak tőle -, és 
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a szeméhez kapott. Ahogy meggörnyedt, Kismolnár a hátára ugrott, 
karját hátulról a nyakához feszítve fojtogatta. Joszip forgott körbe- 
körbe terhével, Kismolnár imbolygóit a hátán, a többiek tanácstala
nul álltak, mígnem Gottesz feleszmélt.

- Üssétek!
Nekirontottak Joszipnak, Kismolnár lecsusszant a hátáról, Joszip 

térdre rogyott, Macskengó az ülepét rugdosta, Szigóca marokra 
fogva cibálta a haját, Gottesz az orrát csavargatta.

Joszip jajgatott. Sikoltva hasadt az ünneplő ing, térdén a nadrág
ja kiszakadt, alóla előfeslett a lenyúzva vérző bőr. Ordítva verték, 
hogy ezzel is bátorítsák magukat. A nagy, rettenetes Joszip sírva he
vert a porban.

- Kispajtások! Fiúk! Ne bántsatok!
De azoknak ugyan beszélhetett. Amint látták összeomlását, egy

re nagyobb hévvel ütötték, rúgták.
- Ezt Pipéért! - rúgott az oldalába őrjöngve Dönyó.
- Eszed még a kajánkat?
- Neem!
- Bántasz még minket?
- Soha!
- Kushadni fogsz a padban! Megértetted? - ütötte Dönyó, aki a 

legerősebb volt ötük közül, azaz nagyjából harmad olyan erős, mint 
Joszip.

- Jól van, elég volt! - eszmélt Gottesz, de Dönyó ordítva püfölte, 
rúgta a földön síró melákot, hogy a többieknek kellett lefogniuk.

- Megölöd, te hülye! - birkózott vele Kismolnár.
- Dögöljön! Pusztuljon! - lihegett Dönyó. Macskengó már sok

kal jobban félt tőle, mint Josziptól.
Remegve állták körbe a sírógörcsben fetrengő fiút, aki szánal

mas látványt nyújtott. Már nem is nagyon értették, miként tarthatta 
őket rettegésben egy ilyen megalázott féreg. Orrából vércsík folyt, 
ruhája csupa szakadás, ágyékán a nadrág merő pisi. Arcán nagy, 
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gömbformájú könnycseppek gurultak. Fetrengett a földön, majd el
csendesedve mozdulatlanná merevedett.

- He! - hajolt fölé Szigóca. - Ez meghalt!
Ijedten állták körül.
- Te voltál! - mutatott Dönyóra Macskengó.
- Kussolj! Nem is akartam!
- Tűnjünk innen! - és Szigóca már futott. A többiek utána.

*

Nem ilyen vakációt képzeltek maguknak. A gyilkosság rettene
tes súlya szinte összezúzta őket. Kismolnár mindenütt a felnőttek 
beszédére figyelt, nem hozzák-e szóba a bűntényt. Macskengóra 
annyiszor jött rá a hasmars, ahányszor csak meglátott egy rendőrt. 
Ha találkoztak egymással, nem mertek egymás szemébe nézni. Kö
zéjük ült a szörnyű titok, fekete szárnyaival sápadt arcukat pofozta.

Nem jött értük a rendőrség. Csak a szeptember érkezett, mint 
minden nyár után.

Az évnyitón az első alak, akit megláttak, Joszip volt. Sosem gon
dolták volna, hogy egyszer ennyire fognak örülni neki. Szigóca 
menten el is határozta, hogy ezentúl dupla adag tízórait fog neki 
ajándékozni mindennap. Macskengó úgy vélte, hogy az előtte álló 
verések tulajdonképpen nem is lesznek olyan rosszak. A fiatalkorú
ak börtönénél mindenesetre sokkal jobbnak tűntek.

De Joszipra rá sem lehetett ismerni. Hangja cérnavékony lett, 
nyakát behúzva pislogott a fiúk felé, s ha azok lopva, bűntudattal 
telve feléje pislogtak, fülig érő szájjal mosolygott vissza rájuk. Az 
ajtóban mindenkit udvariasan előreengedett, a padban pedig úgy 
gubbasztott Dönyó mellett, akár egy kisbárány a farkas mellett. A 
többieket csokival kínálta.

Gottesz könyökével oldalba bökte Kismolnárt.
- Sikerült! Megneveltük!
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Joszip szájából már nem a méreg frecsegett, hanem a nyál. A lá
nyok, akik tavaly még félelemmel vegyes tisztelettel néztek rá, most 
már csúfolták. Joszip maflán tűrte. Viccek születtek rovására, rajta 
röhögött mindenki.

- Talán nem kellett volna annyira megverni - csóválta fejét a 
már alig bicegő Pipe.

- Megvan az osztály új hülyéje! Jó mulatság lesz majd szívatni! - 
dörzsölte tenyereit Dönyó.

Akkor kísérte be az igazgató a terembe Gyűrű Bélát.
- Ö lesz az új osztálytársatok. Fogadjátok szeretettel!
A többiek rögtön látták, hogy Gyűrű Bélából nem lesz új Joszip. 

Nyápic volt, alacsony, betegesen sápadt, tyúkmellű, ráadásul még 
szeplős is. Szégyenlősen húzta magát össze a padban. Senkivel sem 
beszélgetett, a szünetekben hátratett kézzel támaszkodott a falnak 
a folyosón. Joszip állt szóba egyedül vele, csokit azonban tőle sem 
fogadott el.

- Kis hülye! - fanyalgott Nagy Mariann, a lányok bandavezére.
- Ez még a Joszipnál is szerencsétlenebb.

A nagyszünetben Dönyó állt Gyűrű Béla elé.
- Otthon hagytam a tízóraimat. Adjál!
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Tóth Dániel

SÁRGA ESERNYŐ





Az ajtók bezárultak, az autóbusz rozsdás gépszerkezete felnyi- 
korgott, prüszkölt egyet, s folytatta útját. A Nő ott állt a megál
lóban, kételyekkel teli magányban. A nagyváros esti zaját eső zúgása 

tompította el. A nő feje feletti sárga esernyőn szaporán kopácsoltak 
a nehéz cseppek, s annak peremén - némán - koromfekete cipője 
elé hullottak.

Későre járt már az óra, a Nő megindult lefelé az utcafények ho
mályában sárgára festett járdán, majd jobbra fordult, s betért egy si
kátorba. Jól ismerte ezt a helyet. Itt haladt el mindennap. Munkába 
menet és hazajövet is. Biztonságot nyújtó átjáró volt ez, ugyanis egy 
pékség hátsó bejárata nyílt rá. A nő ide tért be mindennap friss, il
latos kenyérért. Gondolta, útközben bekopog az öreg pékhez, s vesz 
egy meleg cipót, amivel hazatér, s meglepi vele párját. A fiatal kisvá
rosi fiút, akit úgy szeret. A nyugodt hangját, a védő ölelését, a forró 
csókjait. Hazamegy - gondolta - a süteménnyel, s forró csókot ad 
a fiúnak. Ledönti az ágyra, s reggelig szereti, míg újra el nem indul 
munkába. Ügykezelőként dolgozott egy belvárosi irodában. Nem 
szerette a munkáját, de eltűrte. Minden áldott nap eltűrte a főnöke 
mogorva megjegyzéseit, eltűrte a munkatársai folytonos megjegy
zéseit. Mindezt csakis azért, hogy a munka végeztével hazatérjen, 
s szerelme karjaiba dőlhessen azzal a tudattal, hogy nem hagyja 
cserben ebben a nehéz időben, ami most rájuk szakadt. A fiú mun
ka nélküli gépészmérnök, s most a Nő vállára nehezedett minden 
anyagi gondjuk. Nem könnyű a városi élet egy ilyen fiatal párnak.
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De mit is tehetnének? Ráhagyják, hisz minden kezdet nehéz. Majd 
jobb lesz egyszer.

A sikátor közepén egy kis ablakon át lámpafény szűrődött ki a 
téglás falakra. Mellette egy kis zöld fémkapu állt, melynek felszí
nén a víz kis folyamokat képezve csordult alá. Villámlás döreje törte 
meg az eső hangját. Fénye felvillant a kis sikátorban, s falaira éles 
árnyékokat vetett. A nő szíve megállt egy pillanatra. Váratlanul érte 
a dörej, s meg is ugrott egy kissé, de az ijedtsége abban a pillanatban 
el is szállt, nincs oka félni a villámlástól. A nagyváros paneljei jól 
vannak földelve. A villám bárhova csaphatott volna, de belé bizto
san nem.

Beljebb merészkedett a sikátorba, egészen a zöld bádogkapuig, 
lépteit a kemény talpú bőrcipő kopogásának visszhangja követte. 
Megállt a kapu előtt, habozott egy percig, s megfigyelte az ablak 
mögött sürgő-forgó alakot, melynek csak árnyalatait láthatta a pá
rás üvegen keresztül. Megzörgette a kapu fémtestét, mely dobként 
szólalt meg a benti szobában. Válasz nem érkezett. A benti alak to
vább forgolódott, a Nő újra zörgetett. Ekkor a Pék homályos alak
ja megtorpant, látszólag a kapu felé fordult, majd pár pillanatnyi 
habozás után megindult felé. A fémkapu keserves nyikorgással ki
nyílt, s a benti fény ráömlött a sikátor vízben fürdő macskaköveire, 
melyeken kirajzolódott a Nő karcsú árnyéka. A küszöbön megállt 
a Pék. Nagydarab, telt ember volt. Kerek, pirospozsgás arcán széles 
mosoly futott végig, miközben a Nőre tekintett. Jól ismerte őt, s 
már tudta, mi járatban van. Visszafordult, besietett egy hátsó kam
rába, s jött is egy frissen sült cipóval. Erős, vastag kezével, melyen 
tisztán látható volt, hogy hosszú évek óta tésztát dagaszt, átadta a 
Nőnek a süteményt. A Nő is visszamosolygott, átnyújtotta a pénzt, 
s kitért a bejáratból. A Pék kedvesen intett, s nagy sietősen becsapta 
az öreg fémkaput.

A Nő elégedetten indult el hazafelé. Üjra párjának csókjaira s a 
meleg szerelmi fészkükre gondolt. Valami mégis megbántotta idil- 
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li gondolatmenetét. Valami nem volt rendben. A cipó megvan, a 
tárcája megvan. A sárga esernyő továbbra is védte az esőtől. Nem 
volt képes rájönni, mi bánthatja elméjét. Figyelmét elkerülte a Pék 
lisztes kendője. A lisztes kendő, amin egy vörös folt éktelenkedett. 
Egy baljós, nedves, vörös folt.

A nő tovább indult - gondolván -, hogy csak a fantáziája ját
szik vele, s igazából semmi oka az aggodalomra. Ekkor dörömbölés 
hangja ütötte meg a fülét. Mintha a fémajtó lett volna, mintha azon 
dörömbölnének. Visszafordult, de semmit nem látott. Csak a sikátor 
téglafalát és macskaköveit, melyekre a koszos kis ablakon keresztül 
kiszűrődött a pékség homályos fénycsóvája. A Nő újra azzal nyug
tatgatta magát, biztosan a fantáziája játszadozik vele. Visszafordult 
hát, s újra útnak eredt. Ismét zörgés törte meg a zivatar zúgását, 
most viszont egy segélykiáltás is követte, majd egy hatalmas vil
lám hasított át az égen félelmetes fényjátékot rendezve. A Nő szíve 
csaknem kiugrott a helyéből. Lihegve fordult hátra, olyan gyorsan, 
ahogy csak tudott. Üjra csak az üres sikátor látványa fogadta. Most 
már teljesen meg volt győződve arról, hogy nem csak képzelődik. 
Ez itt most a való. Ezek a dolgok vele történnek, s olyannyira meg- 
foghatóak, mint a sárga esernyő és a cipó, amit a kezében szorongat. 
Végül kíváncsisága győzedelmeskedett félelme felett, s visszalopa
kodott a kis ablakig, ami most még párásabb és homályosabb volt. 
Semmit sem lehetett kivenni a benti történésekből. A Nő hegyezte 
fülét. Halk dörömbölést, mocorgást hallott. Nem tudta mire vél
ni. Lehet, hogy a Péknek baja esett, és segítségre szorul? Akárhogy 
is, annak is megvan az eshetősége, hogy veszély leselkedik rá oda
bent. A Nő úgy gondolta, megér egy próbálkozást, bezörgetett hát 
a bádogkapun. Válasz nem érkezett, csak a benti hangok némul- 
tak el. Kis idő múlva újra zörgetett, de senki sem jelentkezett. Újra 
megpróbálta, de megint semmi. Már nyúlt volna a belső zsebében 
nyugvó mobiltelefonjáért, amivel segítséget hívhatna, mire lassú 
nyikorgással kitárult a zöld kapu. A Pék behemót alakja mereven 
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állt a Nő előtt. Arcára baljós mosoly fagyott. Szeme üvegesen tekin
tett át a Nő gyenge lényén. A Nő csodálkozva mérte végig a Péket. 
Hideg rémület futott át a gerincén, mikor megpillantotta a kezét. A 
tésztagyúró mancsok véresen lógtak a köpeny mellett, melyre egy 
nagy vörös folt festődött. A Nő félve hátrált, de nem tehette, mert 
ekkor megragadták a vállánál az erős kezek, s a levegőbe emelték. A 
Nő szabadulni próbált, de a szorítás nem engedett. A Pék behúzta 
őt a szobába, s ledobta a hideg csempére. Az ütéstől megszédült, s 
mikor észhez tért, vörös vércsepp cseppent a kezére. Dermedten 
nézte a kis foltot, közben egy újabb csepp esett rá. Tekintete most a 
cseppek eredetét kutatta. Felette, az asztal pereméről női kéz lógott 
le, melynek béna, hideg ujjain keresztül kis vérfolyamokból csepe
gett alá a vér. A Nő értette. A Nő tudta, mi ez. Ez a vég. Innen nincs 
kiút, s többé nem öleli szerelmét, többé nem kóstolja meg meleg 
ajkait. Párja várni fogja. Ma is, holnap is, azután is, mindhiába. Az 
évek folyamán a fiú új szerelemre lel, miközben a Nőnek csak a hi
deg koporsó jut. Lent a föld mélyén. Pillanatnyi gondolatait hideg 
fém fájdalmas hasítása szakította meg. Egy konyhakés szóródott a 
nyakába, s csúszott végig a torkán. Meleg nedvesség ömlött a nő 
mellére, onnan a hasára. Teste elernyedt, a fájdalom elmúlt. Feje 
leesett a véres csempére. Minden elsötétült körülötte. Elvesztek a 
gondolatok, a szerelem, a tűrés és a kitartás mind kihunyt, sötétség 
és csend váltotta fel őket.
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A KÖTET SZERZŐI

BALÁZS ILDIKÓ

Marosvásárhelyen született 1965. május 
13-án. Budapesten él. Több kötet, mintegy 
negyven tanulmány és számos könyvismer
tető szerzője. Rövidprózái, esszéi megjelen
tek a Várad, Zempléni Múzsa, Népújság, az 
ausztriai Driesch, Pannonisches Jahrbuch, 
Reibeisen című irodalmi, társadalmi, tudo
mányos lapokban.

2009-ben a Debreceni Egyetem Iro
dalomtudományok Doktoriskolájában 
megvédte doktori disszertációját Wass

Albert erdélyi korszaka 1923-1944 címen. Külső munkatársként 
dolgozott az Erdélyi Napló (Nagyvárad, Románia), az Észak-Ma- 
gyarország, a Népújság (Maros megyei napilap), a Szerencsi Hírek, 
a Patak és Vidéke, valamint a Sárospataki Hírlap című lapoknál.

Kötetei: Sárospatak kocsmái; Wass Albert életmü-bibliográfia; 
Utazások a katedra körül. Válogatott publicisztika; Wass Albert er
délyi korszaka (1923-1944); Egy értelmezési lehetőség: Sütő András 
Advent a Hargitán című drámájának motívumrendszere; Magyar 
sajtókarrier; Utazásaim Rőt Macskával. Lélekregény. Esszék; A tüz- 
dobáló. Utazások régi életeimbe.
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BALOGH GÁBOR

Eddig két könyvem jelent meg, 1993- 
ban Véges vadászmezők címmel egy no
vellagyűjtemény és 2012-ben Vigyázzme- 
net címmel egy regény. Különféle antoló
giákban jelentek meg elbeszéléseim, így 
a Gion Nándor Novellapályázatok anya
gát tartalmazókban is (A toronyőr meg 
a város = 1/1L A 2012. évi Gion Nándor 
Novellapályázat antológiája. 2013; Ga
lambos, az indián; A falka = Az akácosnál 

balra. A 2013. évi Gion Nándor Novellapályázat antológiája. 2014). 
Galambos, az indián című novellámból Simonyi Balázs rendező 
forgatott filmet Indián címmel 2005-ben. Legnagyobb elismeré
sem a 2005-ben elnyert Arany Fácántoll irodalmi díj. íróasztalom 
fiókjában pedig több kézirat is ugrásra készen várja, hogy megmu
tathassa magát. Azt hiszem, lassan eljön az ő idejük is. 2016-ban 
megjelent Az Isztambuli Hadiút (Történelmi regény a tizenhetedik 
századból) című művem. A klasszikus, cselekményes prózaírás híve 
vagyok, ami talán nem divat manapság, de számomra az egyetlen 
követhető út.
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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 állat

orvosnak, színházi ügyelőnek, épületszerkezet-építőnek vagy más
valaminek lenni.

FEHÉR MIKLÓS

1994-ben születtem Zentán. A gimná
zium elvégzése után az Újvidéki Egyetem 
Bölcsészettudományi Karának Magyar 
Nyelv és Irodalom szakára iratkoztam. 
Publicisztikai alkotásaim megj elentek 
a Képes Ifjúság és a Press Szó (virtuális) 
hasábjain. Szépirodalmi műveimet a Ké
pes Ifjúság, a Híd, a Magyar Szó Kilátó és 
Úveggo/yó melléklete közölte.
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JÓDAL RÓZSA

Prózaíró, kritikus, szerkesztő. A bánsági 
Szécsányon született 1939. október 1-jén. 
1940-től 1961-ig Versecen élt, ott is érettsé
gizett. Újvidéken a Pedagógiai Főiskola ma
gyar-német szakán 1961-ben, az Újvidéki 
Egyetem ВТК Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszékén pedig 1970-ben diplomázott. 
1960-tól 1980-ig újságíró, 1980-tól nyug
díjaztatásáig dramaturg. Regényt, novellát, 
mesét, hangjátékot, jelenetet, kritikát ír.

Művei: Gömblakók (regény, 1988),
Jégvirágerdőben (mesék, 1993), Mindenfáj Jánoska panaszai (mese
regény, 1999), A csokinyuszi három kívánsága (mesék, 2002), Stig
ma (novellák, 2005), Figyellek, világ! (ifjúsági regény, 2007, amely 
a 2005. évi Benedek Elek irodalmi ösztöndíj elnyerése alapján ké
szült), Kosssssava (novellák, 2010). Számos rádiójáték és gyermek- 
hangjáték 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), ma
rad a gyerek, ha látszik (1974), Tajna zgrade А/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 (Ha
táron túli magyar írók antológiája, Magvető, 2008), Tanyaszínház 
(2009), Hatvan éve szól a rádió (2009), Interjúlázban (2011 ), Hihe
tetlen mesék könyve (2012), Az akácosnál balra - A 2013. évi Gion 
Nándor Novellapályázat antológiája (2014), Szombat az Ecsetgyár ut
cában - A 2014. évi Gion Nándor Novellapályázat antológiája (2015).
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MAGYAR-NAGY MARIANN

1977, Budapest, építészmérnök. Kis
koromban építész szerettem volna lenni. 
Ügy döntöttem, mindent meg is teszek 
érte. Mindig rajzoltam, beszédre sem na
gyon fecséreltem az időt, nem vagyok a 
szavak embere. Innen indultam. Nem ta
láltam azonban az utam. Viszont elkezd
tem írni. írtam, ha úgy éreztem, írnom 
kell. Kezdtem egyre inkább írásban ki
fejezni magam, nem rajzban. Talán ez az 

én utam - gondoltam. Olyan furcsa volt kezdetben, hiszen most a 
ceruza nyomában nem hexaéderek, hanem szavak születtek. Rájöt
tem, hogy muszáj írnom. így született ez a novella is, egy depresszió 
hajnalán. Aztán jött a többi.

PRUZSINSZKY SÁNDOR

1940. december 13-án születtem Bu
dapesten. A Pécsi Tudományegyetemen 
szereztem jogi diplomát 1966-ban. Hosz- 
szú időn át dolgoztam különböző jogi 
munkakörökben, míg rá kellett döbben
nem, hogy számomra csakis az írás az 
igazi létforma.

Kezdetben csak drámákat írtam, ké
sőbb megragadott a novella szigorú fe
gyelme és az a felelősség, amivel ennek a 

műfajnak a művelése jár. írásaim központi témája a múlt feldolgoz- 
hatatlansága és a társadalom szélére sodródott ember sorsa.
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Eddig nyolc színházi bemutatóm volt. Egy-egy darabomért meg
kaptam a Nagy Lajos irodalmi díjat (1999) és a Jókai-díjat (2007).

Önálló köteteim: Szelek tornya (2001), Die Zwerglerche (A tör
pepacsirta, 2012), Megérkezés Totoposzba (2013), Légvárak (2015).

írásaim első közlésben többnyire a Napúiban, az Ezredvégben és 
A látóban, illetve antológiákban jelennek meg.

A szépirodalmon kívül kultúrtörténeti, politikatörténeti kuta
tómunkával is foglalkozom. E körben megjelent könyveim: Ter
mészetjog és politika a XVIII. századi Magyarországon (Napvilág, 
2001), Hatalom és hóhérbárd (Argumentum, 2009), Halhatatlan 
cenzúra (Médiatudományi Intézet, 2014).

ROMODA FERENC

1960. augusztus 8-án született Óbe
csén. Az általános és a középiskolát szü
lővárosában végezte. 1979-ben szerzett 
oklevelet a közgazdasági szakközépisko
lában. Jelenleg az óbecsei Flora üzemben 
dolgozik.

Novellái a Gion Nándor Novellapá
lyázat köteteiben jelentek meg. Témáit 
családjának igaz történeteiből meríti.
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SZAMOS MARIANN

Székelyhídi vagyok, Margittán szü
lettem 1988. január 30-án. A Székelyhídi 
Petőfi Sándor Elméleti Líceumban végez
tem társadalomtudományok szakon. A 
Babeç-Bolyai Tudományegyetem törté
nelem-régészet szakán szereztem diplo
mát, majd mesteri képzésben is részesül
tem, a kulturális örökség védelme és ku
tatása területén. Első irodalmi munkám 
Napfény címmel a Várad folyóiratban

jelent meg 2015 tavaszán. Az elmúlt két évben több más novellám 
is megjelent. Tavaly óta a nagyváradi Reggeli Újság című napilap 
tudósítójaként dolgozom.

TÁTRAI S. MIKLÓS

1953-ban születtem Budapesten. 
Ahogy oly sokan, én is kamaszként kezd
tem el verseket, novellákat írni, magam, 
családom és barátaim szórakoztatására. 
Az írás szeretetének köszönhetően jóval 
később pedagógiai és rendészettörténeti 
dolgozataim jelentek meg, majd három 
interjúkötetemet adták ki ebben a téma
körben. Nyugállományba vonulásom után 
visszatértem a régi szerelemhez, a versek, 

novellák, mesék világához. Különböző pályázatokon kaptam már 
elismeréseket, és írásaim közül több megjelent antológiákban, no- 
velláskötetekben, mesekönyvben.
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TÓTH DÁNIEL

1995. október 23-án születtem Nagy- 
kikindán. Később Szegeden éltünk a 
szüleimmel, és itt jártam ki az általános 
iskola első felét, majd újra Kikindára köl
töztünk, ahol az elemi iskola második 
felét és a műszaki középiskolát fejeztem. 
Azóta Szabadkán élek.

Sok mindennel foglalkozom (nem hi
vatásosan). Főleg a művészetek érdekel
nek kisgyermekkorom óta. A képzőmű

vészet ragadott magával először, ehhez később a színház, a zene és 
az írás is csatlakozott. Bár a mostani állásom nincs kapcsolatban a
művészetekkel, a munka mellett novellák, versek írásával próbálko
zom, és a Kosztolányi Dezső Színház Színitanodájába is járok. Néha 
zenélgetek is - a bluesgitár igazi szerelmesének tartom magam.

Nem kellenek kritikusok ahhoz, hogy tudjam, fiatal és tapasz
talatlan vagyok. És ez minden művészeti ágra értendő, amivel csak 
foglalatoskodom. Ennek ellenére nagy erővel dolgozom azon, hogy 
fejlődjek. Ami az írást illeti, erőteljes lendületet adott a Gion Nán
dor Novellapályázat és a publikációt megért pár versem is.
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WILHELM JÓZSEF

A németországi Tübingenben szület
tem 1970-ben. Gyermekkorom Nürn- 
bergben, Doroszlón, Kupuszinán telt. A 
hagyományőrzéséről ismert Doroszlón 
élek, és Zomborban tanítok történelmet.

A szavak örvénylő világából igyek
szem kiragadni a helyi színezetű valóság 
töredékeit, trükkök nélkül. Folyamatosan 
szembesítem magam a látszatokkal. A lét 
tűzharcában ajándékul kaptam a teremtés 
lehetőségét, aminek végtelenül örülök.

Verseim, novelláim, értekező prózáim, cikkeim, ismeretterjesztő 
írásaim a Kilátó, Sikoly, Képes Ifjúság, 7 Nap, Családi Kör, a Dunatáj, 
Magyar Szó, Bácsország, a felvidéki Szőrös Kő, a magyarországi Nap
út, Vásárhelyi Látóhatár oldalain jelentek meg, valamint több iro
dalmi és művészeti online folyóirat, a zEtna, a kARTc, Szegedilap, 
Spanyolnátha és a Fókusz - Vajdasági Ismeretterjesztő és Tudo
mánynépszerűsítő Portál oldalain is. Több antológiában szerepel
tem: Herceg János Centenáriuma, Az akácosnál balra, Az önismeret 
művészei I-IL, Szeged effekt 2, Napút - Halomban haiku stb.

A peremiét madártávlatából tekintek a lüktetésre. Szép innen a 
világ!
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