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Sándor Zoltán

ÁTALUDNI A HALÁLT
A 2016. évi Gion Nándor Novellapályázat

I. díjjal jutalmazott írása





A légáramlat frissen mosott ruha illatát hozta a szobába, egy 
pillanatra megtáncoltatva a négy gyertya halványan pislákoló 
lángját. Az egyenruhás fiatalember óvatosan becsukta maga mögött 

az ajtót, és ügyet sem vetve a régi franciaágy köré sereglett varjúsze
rű siratóasszonyokra, a ravatalhoz ment. A kiterített test fölé hajolt, 
és egy lágy csókot nyomott homlokára. Nadrágzsebéből bicskát hú
zott elő, és sebészre valló precíz kézmozdulattal kivájta a megboldo
gult jobb szemét. A padlóra dobta, és egy erőteljes lábdobbantással 
széttaposta. A szem halk reccsenés közepette kettényílt. A fiatalem
ber lehajolt, és egy parányi csipet emelt ki belőle. Markába szorítva 
felegyenesedett, és a holttestre pillantott. Hosszasan nézte az arcát, 
amelyet fehérre meszelt a halál dere, s talán még tovább nézi, ha a 
holttest nem emelkedik föl, hozzá közelítve...

Hatalmasat rúgva, levegő után kapkodva ült fel ágyában. Jobb 
szeméhez kapott, amelyen még érezte a gumibot iménti nyomását. 
A félhomályban a fölé hajló őr sziluettjét vette ki a málladozó meny- 
nyezet alatt.

- Kapd össze magad!
A fiatalember felült a nyikorgó vaságyon, és végigsimított boros

tás arcán. Ügy érezte, a nedves falak nehéz, áporodott szaga bele
ivódott pórusaiba. Felállt, megigazította ingét és nadrágját, közben 
a rácsozott ablakhoz lépett, hogy teleszívja tüdejét friss levegővel. 
Valamelyest mintha sikerült volna szabályoznia légzését. A környé
ket a telihold tompa fénye világította be.
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- Nyújtsd ki a kezed!
Elfordult az ablaktól.
- Előtte, ha lehetne - mutatott a helyiség szemközti sarkában 

elhelyezett vécéülőkére.
- Iparkodjál!
Akadozva vizelt, majd mielőtt még engedelmeskedett volna az 

iménti felszólításnak, a rozsdásodó fémmosdó felett kezet mosott. 
A bilincs diszkréten kattant csuklóin, a nehéz vasajtó kinyílt előtte, 
és az őr kíséretében elindult a hosszú folyosón.

*

A középkorú százados az asztalán felhalmozódott jegyzőköny
veket, szakértői jelentéseket és egyéb iratokat lapozgatta, időről 
időre végighúzva hüvelyk- és mutatóujját keskenyre nyírt, vöröses 
bajuszán. Kiálló pofacsontja, keskeny, hegyes orra, ritka szemöldö
ke, gondosan oldalra fésült vörösesbarna haja és egész megjelenése 
ellenszenves benyomást keltett, különösen mosolygás közben.

- Folytassuk! - nézett föl a vele szemben ülő fiatalemberre, aki
nek üveges tekintete közönyről árulkodott. - Vagy kezdjük inkább 
a legelején: Mit tett Novák bajtársad folyó hónap tizenhetedike éjje
lén a hármas hálószobában?

- Már elmondtam.
- Mondd el újra!
- Százszor elismételtem mindent, amit tudok.
- Akkor semmibe sem kerül még egyszer elismételned.
A lebilincselt kezű fiatalember bakancsa orráról felpillantva, az 

asztalra könyöklő tisztre emelte tekintetét. Halkan beszélt.
- Lövöldözött.
- Kire?
- Mindenkire.
- Akkor téged, hogy nem lőtt le?
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- Nem tudom. Lehet, mert feküdtem.
- Legutóbb azt mondtad, hogy aludtál.
- Fekve aludtam.
- Ezért nem lőtt le?
- Ezért. Talán...
- És ha nem alszol, fekszel, akkor szerinted lelő?
- Valószínűleg igen.
- Miből gondolod?
- Mert mindenki mást lelőtt.
- És akkor téged miért nem?
- Most mondtam.
- Mondd újra!
- Mert aludtam. Fekve.
- A többiek is aludtak, szintén fekve, őket mégis lelőtte.
- Felültek.
- Hogy mondod?!
- A lövöldözésre felemelték a fejüket.
-És?
- És lelőtte őket.
- Te nem emelted fel a fejed?
- Nem.
- Miért nem?
- Nem tudom. Nyilván nagyon megijedtem... Talán azért.
A százados egy szál cigarettát vett ki a csomagolásból, megnyá- 

lazta, majd gyufát sercintve rágyújtott.
- Mit gondolsz, miért tette?
- Fogalmam sincs, lehet...
- Lehet?
- Megsokallta az egzecíroztatást.
- Szerinted mi egzecíroztatunk benneteket?
- Nem mindenkit.
- Azt akarod mondani, hogy kivételezünk az emberekkel?
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- Ezt nem mondtam.
- Dehogynem! Épp most mondtad. Téged is zaklatunk?
A vallatott kifejezéstelenül nézett maga elé.
-Nos?
- Néha... talán... nem veszélyes.
- Nem?
- Nem.
- Akkor nincs is semmi baj.
- Nincs.
- Tehát semmiféle bántalmazás miatt nem lövöldözhetett.
- Ez nem biztos!
- Dehogynem, most mondtad.
- Nem ezt mondtam.
- Szerinted én hazudok?
- Nem, csak...
- Csak?
- Lehet, hogy elege lett abból, hogy folyton basztatják, meg min

den alja munkát neki osztanak ki...
- És emiatt megölt tizennégy embert?!

*

Fehér köpenyes alakok vették körül az ágyát. A mennyezet irányá
ból a szemébe világító vakító fénytől egyiküknek sem látta az arcát, 
szeme sarkából annyit tudott kivenni csupán, mintha egyikükön mű
téti szájmaszk helyett gázálarc lenne. Lehunyta szemét és feküdt moz
dulatlanul, arra várva, hogy a körötte összesereglettek kitalálják, mi a 
teendő vele. Annyit hallott, hogy róla tárgyalnak, de bármennyire is 
összpontosított, nem tudta kiérteni az elhangzottakat, csupán hang
foszlányok jutottak el a tudatáig: „Isten hiánya az őrületbe kergette”, 
„mindenhatónak hiszi magát”, „beteg a lelke”, „meg kell műteni”. Úgy 
érezte, hosszú percek, majdhogynem órák óta tart már a megbeszélés, 
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amikor az egyikük lerántotta róla a lepedőt, amellyel addig be volt ta
karva. Kissé felemelte a fejét, hogy rálásson testére, de azonnal vissza 
is ejtette a párnára. Ott, ahol a felsőtestének kellett volna lennie, egy 
hatalmas lyuk tátongott. „Javíthatatlan”, hallotta, „nincs mit tenni”, és 
egy homlokára szegezett pisztolycső tűnt fel előtte...

A puskadörrenés zaja acéllövedékként hasított a tudatába. Pár
nába fúrt arccal feküdt mozdulatlanul, szeme sarkából figyelve a 
szobában zajló eseményeket. Szíve hevesen zakatolt, egész testében 
reszketett. Annyit látott csak, hogy egy terepszínű egyenruhás kato
na a hálószoba közepén körbe-körbe forogva, mint a ringlispíl, ke
gyetlenül tüzel. A látómezejébe eső ágyakon fekvők vérben ázva fe
küdtek, egyesek még mindig alvó testhelyzetben, mások fekhelyük 
közepén összegörnyedten, néhányan fejjel lefelé lógtak ágyukról.

„Miatyánk...”, mormolta magában, de rémületében ennél az egy 
szónál tovább sose jutott. Képtelen volt megítélni, mennyi idő telt 
el. Egyszer csak csend lett. Az iménti fegyverropogáshoz hasonlóan 
hátborzongató, síri csend. Bátortalanul a katona felé nézett. Látta, 
hogy az illető kivette a puskából a tárat, zsebéből egy golyót kerített, 
behelyezte az automata fegyverbe, leguggolt - ekkor ismerte csak 
fel -, a fegyvert állkapcsa alá szorította, és meghúzta a ravaszt.

A dörejt követően a robusztus test élettelenül csuklóit össze a 
padlón. A folyosóról hangok hallatszottak be. Segélykiáltások, futó
léptek zaja. Odakint egy sziréna is felzúgott.

Mozdulatlanul feküdt - a mennyezetre ragadt agydarabkát bá
multa.

A százados, füstölgő cigarettával a szájában, az iratok közt ma
tatott, a fiatalember elpilledve ült vele szemben, feje időről időre le
hanyatlott, látszott, hogy a fáradtságtól alig képes a széken maradni. 
A tiszt felpillantott, elnyomta a csikket a hamutartóban, jellegzetes
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módon megigazítva bajuszát, felállt, felkapta az asztalon levő gu
mibotot, az előredőlt fiatalemberhez lépett, és az oldalbordái közé 
csapott vele. A belenyilalló fájdalomtól a vallatott felszisszent és 
hátradőlt a széken.

- Amíg mindent el nem mondasz, nincs alvás!
- Már... már mindent elmondtam... Három napja szinte nem 

aludtam.
- Na és?! Különleges feladatokra kiképzett katona vagy. Ha kell, 

három hétig nem alszol!
A fiókból vékony kötelet húzott elő.
- Mit... mit tesz velem?
- A szék támlájához kötözlek, hogy ne dülöngélj itt nekem.
Miután végzett a kötözéssel, visszaült a helyére.
-Az osztagod tagjai érdekes tanúvallomásokat tettek. Sokak 

szerint sátánista volt a barátod. Teli volt tetoválva mindkét válla 
különleges szimbólumokkal, civil pólóin mindenféle szörnyetegek 
vannak, és ha csak tehette, walkmanjét hallgatta - mindig valami 
különösen agresszív zenét. Egyesek szerint felétek ez a jelenség... a 
sátánimádat... igen elterjedt. Igaz?

- Nem... Kétlem... Én legalábbis nem tapasztaltam soha.
- És arról tudtál, hogy mit tervez a barátod?
- Nem.
- Vagy netán közösen terveltétek ki az egészet?
- Tessék?! Ugyan, ez már...
- Ne hüledezzél, többen is tanúsították, hogy sülve-főve együtt 

voltatok, és mindig idegen nyelven beszéltetek egymás közt.
- Az az idegen nyelv az anyanyelvűnk!
- Attól még a többiek számára idegen. Miről beszélgettetek?
- Miről?! Semmi különös, mindennapi apróságokról.
- Például?
- Például... zenéről.
- Erről a sátánista zenéről?
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- Nem sátánista, az...
- Beszéltetek politikáról?
- Politikáról?! Nem, mi...
- Politikailag motivált a tettetek?
- Tettünk?! Én...
- Mit te?! Hadd hallom! Te nem?! Mit nem? Pedig lehet, hogy 

igen! Ugye?! Mi a véleményed a politikai helyzetről?
- Semmi... Nem foglalkoztat különösebben.
- Mindenkit foglalkoztat. Megkérdem másként: Hogyan látod 

a jelent?
- A jelent?
- Igen, a jelent.
- Itt... nincs is jelen. Csak múlt. A jelen, mint olyan, nem léte

zik. A jelen... A jelen valójában a múlt gyűjtőideje...
- Ügy gondolod?
- Történt valami száz éve, történt valami ezer éve... meg mit 

tudom én, mikor... és ezek az események... a köztük lévő összefüg
gések... az úgynevezett jelenben találkoznak egymással. Ma erről 
szól minden. A múlt beköltözött a mindennapjainkba...

- Mi bajod a múlttal?
- Semmi... Amíg a múltban marad.
- Van valami titkolnivalód a múltadból, vagy esetleg a családod 

múltjából?
- Nincs.
- Biztos?
- Biztos.
A tiszt, le nem véve tekintetét a székhez kötözött fiatalemberről, 

újabb cigarettaszálat húzott elő a dobozból, és rágyújtott.
- Többen is láttak vele adott este vacsora után. Miről beszélget

tetek?
- A szokásos mindennapi, semmi különös...
- Ne minősíts, hanem a tényeket mondjad! Miről beszélgettetek?
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- Az időjárásról, ha jól emlékszem... de ezt már elmondtam.
- Az időjárásról? Szóval, szerinted az, aki eldönti, hogy kinyír 

egy tucatnyi embert, előtte az időjárásról beszél, mint egy hibbant 
angol?! Azt gondolod, beveszem ezt?!

- Ez az igazság.
- Itt az az igazság, amit én elhiszek! Világos?!
A fiatalember nem szólt semmit.
- Világos?!
A kihallgatott, egyre nehezebben lélegezve, bólintott.
- Folytasd!
- Mit... folytassak? - kérdezte elcsukló hangon.
- Mi történt utána? Beszélgettetek, majd...
- Majd elmentem hugyozni, megmostam a pöcsömet, és lefe

küdtem a koszos ágyamba az egérszaros takaróm alá! Ez érdekli?! 
Ez?! Mi közöm nekem az egészhez?! Mi?! Mi a kibaszott bűnöm?! 
Hogy nem döglöttem meg?! Hagyjanak már békén!

- Sohasem fogunk békén hagyni! - ugrott fel a tiszt. - Ezt jól vésd 
az eszedbe! - ütögette meg a ficánkoló fiatalember homlokát. - Értet
ted: soha! Addig sem, amíg nem mondasz el mindent, amit tudsz, és 
utána sem, amikor hazamész mamikádhoz, meg később sem! Akkor 
is majd mi járunk a fejedben, amikor az asszonyodat keféled! Ha úgy 
akarjuk, leendő nejedet is beszervezzük. Vagy egyik ügynökünket 
férjhez adjuk hozzád, hogy mindig szemmel tudjunk tartani...

X-

Az őr kíséretében imbolygott a homályos folyosón. Lelógó fejjel, 
ösztönszerűen szedte a lábait egymás után: bal, jobb, bal, jobb, bal, 
jobb. Az ablaküvegen keresztül kivehetők voltak a nap első sugarai. 
Hajnalodott.

A zárkába érve az egyenruhás férfi levette kezéről a bilincset, a 
fiatalember pedig az ágyhoz vánszorgott, és szinte csak lerogyott a 
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durva lópokrócra. Hasáig felhúzta lábát, s magzatpózba kuporodva 
megpróbált elszakadni a világtól.

A végén nem marad más, csak a félelem. A zsigereinkből táp
lálkozó elemi rettegés, hogy emberfeletti erőfeszítéseink ellenére 
is minden hiábavalónak bizonyul majd, szertefoszlik, mint az egy
másba folyó fekete-fehér álomképek. Megállunk egy hatalmas tü
kör előtt, és ahogy szembenézünk az ismeretlen áldozat arcán föl
tárulkozó kudarcokkal, emlékezetünkben új életre kelnek az úton 
szőtt álmokból származó szorongások.

Az őr megjegyzését, hogy hamarosan újra jön érte, és a kulcs 
kattanását a zárban már nem hallotta. Mozdulatlanul feküdt, időn
ként zaklatott horkantásokkal törve meg egyenletes lélegzését.

Mindig ilyennek képzelte az érzést. Megfordul körülötte a világ, 
és nem hat többé a fájdalom. A fölvonó hangtalanul kúszik fölfelé, 
egyre magasabbra.

A korhadt fatuskóra telepedett, lehúzta csizmáját, és talpával egy 
kört rajzolt a porba. Gyertyát gyújtott, tenyeréből szélellenzőt for
mázott a pislákoló gyertyaláng köré, és a kacskaringózó ösvényen a 
folyó felé indult.

A nádas sírt a szélben. A csillagokkal teleszórt égbolton mada
rak vonultak át. A móló deszkái recsegtek léptei alatt. Csónakba ült, 
eloldozta a kötelet, és a lélekvesztő lassan siklani kezdett a vízen. 
Esőcseppek permetezték arcát.

Ügy érezte, mintha úszna...
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Balogh Gábor

AZ ISMERETIEN 
MAĐAR NYOMÁRÁNA 2016. évi Gion Nándor Novellapályázat

II. díjjal jutalmazott írása





Akisfiú hanyatt feküdt a puha, illatozó tavaszi fűben. Karjait 
széttárta, s csak süppedt, süppedt bele az elvarázsolt időtlen
ségbe, mely húzta le, szippantotta magába, szakította ki az emberiét 

szárnytördelő jelenéből, forgatta, ringatta, beszélt hozzá.
Szeme a fent futó felhőket bámulta, s füle szomjasan itta a zenét, 

a madarak szavát, a tavaszi madárvonulás titokzatos, tán nem is e 
világi hangját.

Pedig egyetlen madár sem mutatkozott a felhők alatt, a szemével 
befogott térben. Ám körülötte ott voltak mindenütt, vele együtt a 
fűben, a bokrokban és a levegőben, de láthatatlanul. Nem vonultak 
se vége, se hossza alakzatokban, nem zsongtak fülsiketítő lármával, 
de ott voltak. Egy rövid trilla innen, egy félénk, elfúló strófa onnan. 
Néha csak olyan neszek, mint egy sóhajtás, de a kisfiú biztos füle 
meghallotta mindegyiküket.

Mindig csodálta a madarakat. Először madár szeretett volna 
lenni maga is, aztán később, ahogy értelme egyre jobban kinyílt, 
feledte ezt a nagy ívű tervet, s már csak tudós akart lenni. Olyan, aki 
egész életében a madarakat kutatja.

Ahogy ott feküdt a fűben, előtte volt még az egész élet, s nem tud
hatta, hogy álmai egyszer majd valóra válnak. Hogy madarakkal éli 
le az életét, hogy jobban megismeri őket, mint az embereket, hogy 
érzékeny hallásának hála majd madárhangokból komponál szimfó
niát. Nem, mindezt akkor még nem tudta, csak azt, hogy madarak 
közelében lenni olyan nagy öröm, ami mással fel nem cserélhető.
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Tizenöt évvel később is ugyanezt érezte, mikor friss diplomával 
a zsebében elhelyezkedett. Bár akkor a madarakat már kicsit más
ként látta, nem az egyes példányt, hanem összességében az egész 
madárbirodalmat, legapróbb tagjától a leghatalmasabbig, valami 
megbonthatatlan halmazként érzékelte, ahol egyik sem létezhet a 
másik nélkül. Ez a szemüveg - vagy inkább távcső, hiszen egy or
nitológusról volt szó - sokat segített neki, hogy minél közelebbről 
megismerje szeretett teremtményeit.

Mint afféle pályakezdő, neki sem volt könnyű dolga. Sokszor 
kifejezetten az az érzése volt, hogy elszakították madaraitól, író
asztal mellé ültették, aktacsomók fogták el előle a pusztai égboltot, 
s a madárvonulásból évekig alig jutott neki más, mint száraz ada
tok, statisztikai jelentések, zizegő nád helyett zörgő papír, fakopács 
morzejelei helyett a bélyegző koppanásai.

Aztán néhány év múlva új pályakezdő érkezett az Intézetbe, át
vette az irathegyet, s akkor végre már kimozdulhatott. A madarak 
úgy üdvözölték, mint valami régen várt barátot, ő pedig úgy érez
te, megvalósultak álmai. Azon az őszön Kardoskúton harmincezer 
daru gyülekezett balettlépésekben fogdosva az ősz utolsó szöcské
it, hangjuk betöltött földet és eget. A közéjük keveredő libák közül 
néha leütött egyet-egyet a rétisas, és a közönséges szürke libanép 
közé néha színes egyéniségek vegyültek, Ázsia titokzatos pusztáiról 
idáig tévedt vörösnyakú ludak.

A következő tavaszon az ő ötletére szervezte az Intézet az első 
fülemülehallgató sétát a sápadt városlakóknak. Égő szenvedéllyel 
beszélt ezeknek az embereknek kedves madarairól, s ha a hallga
tóság közt felfedezett legalább egy csillogó gyermekszemet, már 
nagyon elégedett volt. Áprilisi és májusi éjszakákon leheveredett 
hálózsákjában valahol az erdő szélén, és hallgatta a fülemülék szé
gyenlős fuvoláját, azt a semmihez sem hasonlítható szerenádot, mi
kor a lehető legváratlanabb irányból szólalt meg egy-egy kis madár, 
az egyik halkan és szemérmesen, a másik harsányan, volt, amelyik 
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egyszerű kis daliamocskát lehelt a balzsamos tavaszi éjszakába, a 
másik meg virtuóz módjára cifrázta. Ahogy feküdt olyankor a föl
dön, megpróbálta összeszámolni hány fülemüle szólhat körülötte, 
de egy idő után mindig összezavarták a madarak, talán odébb re
pültek, vagy csak egyszerűen annyira elvarázsolták hallgatójukat, 
hogy az már nem is e világban érezte magát, fent járt az űrben, vagy 
legalábbis Madármennyországban, s a fülemülék hangja egy idő 
után már nem egy helyből jött, hanem lebegett körülötte, úszott, 
áradt a légben, takaróként borult rá, mígnem álomba ringatta. És 
ha hajnaltájt felriadt, amint a leszálló pára hűvöse megérintette, az 
első, amit meghallott, megint csak a fülemüleszó volt.

Szakcikkei, ismeretterjesztő írásai kezdték ismertté tenni. Nyelv
tudásának köszönhetően eljutott néhány távoli vidékre is a mada
rak nyomában. Gólyákat gyűrűzött a Szaharától délre, megismerve 
azt is, hogy milyen kevéssel be tudja érni az ember, ha ételről, italról 
van szó. Koreában a mandzsu darvakat tanulmányozhatta, megta
pasztalva azt is, hogy a buddhizmus eszméje hiába tiltja az élőlé
nyek elpusztítását, a Buddha szelleméből táplálkozó országok lakói 
a legkegyetlenebbek állataikkal. Az Északi-tenger madárszikláit 
látogatva aztán megtalálta a szerelem. Lilja észt egyetemista volt, 
aki ugyanabban a csoportban dolgozott. Ámor nyila úgy verte le 
lábáról, mint mikor sólyom vág a galambok közé. A csapás gyors 
volt és rettenetes. Mire észbe kapott, a munkának vége volt, Lilja 
visszarepült Tallinba, s nem maradt utána más, mint összetört szív, 
megtépázott tollak. Egy ideig még leveleztek, aztán először ritkáb
bak lettek a levelek, végül el is maradtak.

A következő tavaszon sírtak a fülemülék, és sírt ő maga is, eláz
tatva a hálózsákot sós könnyeivel. De mire az utolsó fülemületojás
nak a héja is felpattant, s megszűnt a madárdal, ő is megnyugodott. 
Megértette, hogy egy madarásznak a madarak jelentik a családot, a 
szélfútta nádas a szerelmet, és a föléje boruló szabad égbolt az ott
hont. Berendezkedett hát a magányos életre.
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így legalább minden idejét a szeretett madarakra fordíthatta.
Mivel a zenét mindig is szerette, és abszolút hallása volt, egy idő 

után valóságos muzsikát hallott ki a madarak énekéből. Munkatár
sai csodálattal vegyes tisztelettel figyelték ténykedését, amint a ma
darak hangjából olyan következtetéseket vont le, amire ők sosem 
lettek volna képesek.

Egy téli napon ellentmondást nem tűrő hangon jelentette ki kol
légáinak, hogy a vadrécék, amiket a közeli öbölben hallanak, nem 
idevalósi récék.

- De hiszen közönséges tőkés rucák azok, komám! - válaszolt 
egyikük - Az ilyenekkel vannak tele a vizeink. Honnan veszed ezt 
a marhaságot?

- Hát nem halljátok? Ez nem helyi akcentus. Ezek nem Magyar
országon kikelt récék, ezek valahonnan északról szorultak le a tél 
miatt.

A többiek értetlenül hallgatták. Ők nem érzékeltek a kacsahápo
gásban semmiféle idegen kiejtést. Ám mikor a gyűrűzőhálóban egy 
tőkés récetojó is megfogódzott, ismeretlen gyűrűt találtak a lábán. 
Otthon aztán a számokat beazonosítva kiderült, hogy a két évvel 
azelőtti nyáron gyűrűzték - a Baltikumban.

Ezek után a szakmabeliek már úgy csodálták, mint a természeti 
népek a varázslót. Nem kérkedett ezzel a tudással, ő természetesnek 
vette, s nem is igazán fogta fel, milyen rendkívüli adottságokkal bír. 
Bizonyára lehetett volna belőle remek zeneszerző, zenész vagy kar
mester, de mint madarász is tökéletesen ki tudta használni remek 
hallását. Főleg miután az Intézet igazgatója őt bízta meg, hogy rög
zítse az ország összes madárfajának hangját.

Magyarország területén mindez ideig 406 madárfajt figyeltek 
meg a kutatók. És csak jelentéktelen részük az, amely nem ad han
got. Jutott hát munka évekre. Hatalmas parabolamikrofonnal járta 
ezek után az országot, hol itt bukkant fel, hol ott, egyre terebélyese
dő kapcsolatainak hála gyorsan hírt kapott egy-egy felbukkanó rit
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ka fajról, s máris sietett, hogy hangját megszerezze. Megszállottként 
vadászott hangokra, nem kímélve sem időt, sem egészséget.

Hosszú évek után jött rá, hogy munkája örökre befejezetlen fog 
maradni, főleg ha a tökéletességre törekszik. Márpedig ő arra tö
rekedett. Szakállábán már megjelentek az első ősz szálak, a háló
zsákban éjszakázás sem volt olyan jó móka, mint régen, s ha szabad 
szemmel még gyorsan és tévedhetetlenül ki is szúrta a távoli rónán 
dürgő túzokkakast, de a jegyzetek böngészéséhez, a gyűrűzéshez 
már olvasószemüveg kellett.

Aztán egy napon olyat hallott, amilyet még soha.
Márciusi este történt, mikor a lenyugvó nap után visszakúszik az 

erdőbe a fagy, de az énekes rigó még úgy trillázik, mint valami bo
hém korhely. A tavasz titokzatos hosszú csőrű vándorának, a szalon
kának nem túl sokszor hallott pisszegését, korrogását szerette volna 
rögzíteni. De szalonka helyett meghallotta azt a másik hangot.

Az a dal nem volt hasonlatos semmihez sem. Először csak állt 
döbbenten. Addig azt gondolta magáról öntelten, hogy minden ma
dár hangját ismeri. Ám ott, a tavaszi erdőben elbizonytalanodott.

Talán ez is valami nyelvjárásban daloló, délről költőterületére 
tartó vándor? De ha igen, akkor miféle? Homlokát ráncolva próbálta 
végigvenni a lehetőségeket, Linné kollégát hívta segítségül, s az ál
latrendszertan hosszú nómenklatúráján végigzongorázva jutott el a 
vízimadaraktól a pacsirtafélékig, majd vissza. Nem. Nem talált üres 
helyet, nem lelt olyan fajt, amelyiknek hangját ne ismerte volna már.

Akkor hát mi volt ez az ismeretlen dal? Ki volt ez a titokzatos 
énekes? Megborzongott a gondolatra. Csak nem? Csak nem egy is
meretlen faj hangját hallotta?

Aztán el is hessegette magától ezt a gondolatot. Rovart még fel 
lehetne fedezni. De madarat? Ugyan már!

Ekkor arra gondolt, hogy talán valami rabságban tartott egzoti
kus ritkaság szökött meg valahonnan. De ennek nem volt túl nagy 
valószínűsége. A kalitkában tartott idegen madarak a trópusok
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ról származtak nagyrészt, nekik a márciusi éjszakákból elég lenne 
egyetlenegy is, hogy reggelre elpusztuljanak. Hacsak nem pont ma 
szökött meg a madár valahonnan...

Napokig visszajárt oda. De többé nem hallotta. Sokáig izgatta 
a fantáziáját a dolog, rágódott rajta eleget, és nagyon bosszantotta, 
hogy arra sem volt ideje, hogy elindítsa a magnetofont.

Sosem feledte azt a madarat, lelke mélyén vágyta az új talál
kozást, de igazán maga sem bízott benne, hogy ez megtörténik. 
A madárhangvadászat is szép lassan véget ért, néhány ritka hang 
kivételével minden énekest becserkészett mikrofonjával. Az erre a 
munkára szánt pénz is elfogyott, s az addigi támogató is odébbállt. 
A magnetofon visszakerült az alagsori raktárba.

Üj feladatot kapott, gyerekeknek kellett madárbarát táborokat 
szerveznie, előadásokat tartani, népszerűsíteni a természetvédel
met meg a madarakat. Ha a hallgatóságból valaki megkérdezte, 
hogy van-e még felfedezetlen madárfaj Magyarországon, bölcsen 
nemmel válaszolt. Titokban tartotta az Ismeretlen Madarat min
denki előtt, létezését amúgy sem tudta bizonyítani semmivel, szavát 
el sem hitték volna.

Két évnél is több telt el azóta a szalonkaváró tavasz óta. Kará
csony elmúlt, s ő az Intézet által fenntartott kutatóházban töltötte 
az ünnepeket a Balaton-felvidéken. Mivel családja nem volt, jobban 
érezte magát karácsonykor távol az emberektől. Úgy érezte, magá
nyossága miatt szánakozásuk tárgya lehet, elvonult inkább az erdők 
közé a kis házba, ahol senki sem zavarta, és ő sem volt terhére sen
kinek. Jegyzeteit rendezgette, német nyelvű cikket készült írni az 
európai vadlúdvonulási útvonalakról.

Esténként rövid sétát tett a közeli erdőben, hogy kiszellőztesse 
a fejét, s a havas hegyekben köszöntse az érkező estet. A téli dél
után, közvetlenül az est leszállta előtt nem a nagy madár járásáról 
híres. Néha elkiáltja magát egy fácánkakas, szajkók rikácsolnak, 
meg a cinkék, őszapók pittyegnek. Párszor hallotta a süvöltő átható
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kiáltását, de őt magát csak ritkán pillantotta meg. Mire visszatért a 
házhoz, az árnyékok már sűrű tömbökké álltak össze a fák közt, s 
többnyire csak az erdei fülesbagoly szólt.

Egy napon, mikor korábban indult, s még a laposan álló nap su
garai is betévedtek a fák közé, váratlanul ismét meghallotta a han
got. Azonnal felismerte. A háta mögül jött, mintha csak őmiatta 
szólt volna: itt vagyok, ismerlek téged, csak te nem ismersz engem!

Hát nem tavaszi-őszi vándor! Télen is itt jár a kopár bokrok kö
zött, emberi szemnek észrevehetetlenül.

Most már tudta, hogy nem képzelődik. Hogy igenis létezik az 
Ismeretlen Madár! Fogalma sem volt róla, hogy kicsi vagy nagy, szí
nes vagy szürke. De hajlott arra, hogy kicsi lehet és nem feltűnő szí
nű, máskülönben már megfigyelték, leírták volna az ornitológusok.

A vadlúdvonulásról írt cikket félretette, helyette megírta talál
kozását az Ismeretlen Madárral, ezt küldte el a német folyóiratnak, 
így megtörténhetett az a nem várt esemény, hogy újra együtt le
hetett Liljával, ha csak az újságban is. Mert ugyanabban a lapban 
megjelent Lilja egy cikke is az észak-európai savas esőkről. Ott volt 
a szerző fényképe is. Lilja ronda, megsavanyodott paszulykóró lett, 
mint a legtöbb női zöldmozgalmár, aki nem szült gyereket.

A cikk után olyan rágalomhadjárat indult ellene, mintha ő lett 
volna az európai természetvédelem első számú közellensége. Azzal 
vádolták, hogy az egészet azért találta ki, hogy dicsfényben tün
dökölhessen, a madár létezéséről viszont semmiféle bizonyítékkal 
nem rendelkezik. Egy francia zoológus egyenesen csalónak nevez
te, amin egyáltalán nem csodálkozott. Elvégre mit lehet elvárni egy 
olyan nemzet tagjától, mely pacsirtanyelv-pástétomot eszik?

Az Intézet igazgatója magához hívatta, érdeklődött egészsége 
felől, felajánlott egy hosszabb szabadságot. Ekkoriban vette észre, 
hogy összenevetnek a háta mögött, és kerülik a társaságát. A cikket 
bánta már nagyon, a madár létezése mellett viszont csak azért is 
kiállt.
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Ettől kezdve tüntetőleg keresni kezdte az Ismeretlen Madarat. 
Sötétben tapogatózott, minden, amit tudott róla, összefoglalható 
volt néhány mondatban. Mivel mindkét esetben erdőben, még
hozzá nagyobb kiterjedésű erdőben hallotta, úgy gondolta, hogy 
bizonyára erdei faj. Megfordult a fejében az is, hogy talán valamely 
hangutánzó mestert hallotta mindkétszer, szajkót, csókát, tavasszal 
seregélyt. De ha úgy is volt, miféle madár hangját utánozták? Egy 
ismeretlen, soha nem látott, soha le nem írt madárét.

A következő nyáron a Szigetközben dolgozott. A kormoránok 
által a halállományban okozott károkat mérték fel. Egyik reggelen, 
mikor még nem égetett a nap, és a Duna felett finom pára lebegett, 
ismét meghallotta. Egy közeli szigetről jött, s hosszabban szólt, mint 
bármikor előtte. Ment, rohant volna oda, de nem tudott, egyetlen 
csónakjuk éppen máshol volt, így hát csak megkövültén állt a folyó
parton, s hallgatta az Ismeretlen Madár trilláit. Lopva munkatár
saira nézett. Hát süketek ezek? Tettek-vettek, csinálta mindegyik a 
dolgát, s a madárfüttyre ügyet sem vetettek. Pedig ott volt a lehető
ség, hogy tanúkat találjon, hogy bizonyítsa, nem képzelődött, nem 
kitalálta az egész madárhistóriát.

Az Ismeretlen Madár dala azonban egyedül az ő füléig jutott el 
azon a reggelen.

De most már tudta, hogy a madara állandóan jelen van, nem 
költözik el sem télen, sem nyáron.

Szinte észre sem vette, de szépen lassan mániájává vált az Is
meretlen Madár. Akármekkora teremtmény is volt, de egy strucc 
súlyával telepedett rá mindennapjaira, egész életére. Megszállottja 
lett. És egy megszállott feltűnik a többi „normális” ember között. 
Ha akarta volna, sem tudta többé titkolni madarát. Egyre többet 
beszélt róla, egyre mániákusabban hajkurászta.

A szaklapok többé nem kértek tőle cikkeket. Ha saját elhatáro
zásából írt nekik, azt sem közölték, pedig mindenről esett szó ben
nük, csak az Ismeretlen Madárról nem.
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Munkatársai előtt elveszett a hitele. Kezdték bolondnak tartani. 
Fontos munkákat már nem bíztak rá, s egy napon ugyanazon a he
lyen találta magát, mint a kezdetekkor. Az íróasztal mögött.

Madarának köszönhetően oda lett a szakmai jó híre. Régi bará
tai is elfordultak tőle, külföldi levelezőpartnerei eltűntek, mintha 
soha nem is léteztek volna.

Mikor az Intézet igazgatója felajánlotta neki a nyugdíjazást, ha
bozás nélkül elfogadta, mert már neki is terhes volt mindaz, amibe 
belecsöppent. Arra gondolt, hogy nyugdíjasként oda megy, ahova 
akar, s azt tesz, ami éppen jólesik.

Nem volt kétséges, hogy minden idejét az Ismeretlen Madár fel
kutatására fordítja.

Ám az eltűnt. Kereste hegyvidéki bükkösökben, ártéri éger-kő
ris ligeterdőkben, homoki akácosokban, mindhiába.

Elérkezett a tavasz, mikor harmincadik évfordulóját ünnepelte 
annak, hogy először hallotta meg az Ismeretlen Madarat. Ünnepel
hette? Vajon volt-e mit ünnepelni? Nem inkább kudarc volt, hogy 
madaráról három évtized alatt sem tudott meg szinte semmit? Lel
kében az Ismeretlen Madár úgy szerepelt, mint örök, ám betelje
sületlen ígéret, saját tehetetlenségének és tehetségtelenségének pél
dája, egy komor, fenyegető mutatóujj, ami arra emlékeztette, hogy 
elszáll az élet, s a titkot soha nem fejtheti meg.

Azt a tavaszt a Zemplénben töltötte, az ország legérintetlenebb 
erdővidékén. Ott még járt farkas, hiúz. Állítólag néha még medve
nyomot is látnak arra az erdőjárók. Apró csalsípjával még behívhat
ta az ország egyetlen fajdféléjét, a császármadarat.

Az a barangolás már nem hasonlított az előzőekhez. Egészsége 
megkopott az évek alatt. A hegyekben kifulladt, látása romlott, szí
ve is egyre többet rakoncátlankodott. Talán már a füle sem a régi, 
talán ezért már nem is hallaná az Ismeretlen Madár csábító trilláit.

Azért a zempléni erdőket járva szorgalmasan fújta csalsípját, 
amit valamikor egy szalmaszőke észt hajadon ajándékozott neki. 
Izgatottan figyelt, nem válaszolnak-e rá a császármadarak.
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És egyszer csak, nem is túl messze, megszólalt az Ismeretlen Madár!
Az ember szíve hevesen dörömbölni kezdett. Tudta, hogy élete 

utolsó esélyéhez érkezett. Ha ma nem látja meg, többé már nem is 
fogja. Elindult a hang irányába, letérve a földútról, toronyiránt egy 
bükkösön keresztül, felfelé a hegyoldalban.

A madár mintha szórakozott volna vele, mintha csalta volna 
egyre messzebb és messzebb, egyre mélyebbre a rengetegbe. Úgy 
tűnt, a távolság cseppet sem csökkent köztük.

A hegy meredekebbnek bizonyult, mint ahogy első látásra tűnt. 
Többször is meg kellett állnia levegő után kapkodva. De sokat nem 
mert pihenni, félt, hogy elszalasztja a madarat. Lihegve botladozott 
tovább, hátán már csurgóit az izzadtság, kalapját a kezében vitte, hogy 
gőzölgő homlokát hűtse a tavaszi szél. Gyökereken, köveken esett ke
resztül, térdét leverte, kezét megszántotta a gyepűrózsa tüskéje.

Mire a hegytetőre ért, szeme előtt karikák táncoltak, forogni 
kezdett vele a táj, távolban a regéci várrommal, odalent a kékes köd
be temetkező Bodrogközzel. De szólt a madár!

Balra lódult a hang után, a hegytető csapzott füvei szárnyakként 
verdestek kétoldalt szíve ritmusára, hupp, hupp, hupp. Arcát fe
nyőtűlevelek legyezték, s talpával inkább csak sejtette, mint érezte, 
hogy útja völgynek fordult. A hegy északi oldalán fenyőerdő ter
peszkedett bükk helyett, ahol nehezebb a járás, és kisebb távolság 
látható be.

De mintha a madárdal egészen közelről szólt volna!
A lendület, a tehetetlenség, a véletlen vagy a szerencse egy apró 

tisztásra vitte. Belekapaszkodott a legközelebbi fenyő lehajló ágába, 
és figyelt.

Apró szárny burrant a fülénél, elrepült mellette egy kis madár, 
de olyan közel, hogy érezte fülcimpáján a szárnyacskák keltette sze
let. A madár eltűnésének irányából pedig ismét megszólalt a dal, 
mellyel annyit álmodott az elmúlt harminc évben.

- Hol vagy? - súgta. - Gyere elő, mutasd magad!
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De nem a madár jött, hanem valami egészen más.
Nem ilyennek képzelte, de rögtön ráismert.
A kabát egyszeriben szűk lett, rászorult testére, mint valami 

abroncs. Pillanatokon belül elfogyott a levegője. Kapott a fenyőág 
után, két kézzel hadonászott, a föld elindult az arca felé, s már ott is 
volt, döbbenve ütötte pofon. Szájába keserű száraz fű került, ahogy 
hanyatt fordult, látta, amint kíváncsian hajolnak fölé a fák. Odafent 
az égbolton egy szürke felhő tolult elő, egyre nagyobb teret betöltve.

Reszkető keze céltalanul hadonászott, szeme kiguvadt, a felhő 
egyre közelebb úszott.

Ekkor odafentről valami kivált a fenyőágak sötétjéből. Mint egy 
magányos hópehely, hintázott, hullott lefelé, egyre nagyobb lett, hol 
jobbra lendült, hol balra, mind közelebb jutott az emberhez, s végül 
puhán ráhullott az arcára.

Reszketeg ujj ai egy árva tollpihét tapintottak. S bármennyire is 
bizonytalanul tartotta, bármennyire is rosszul látta, azt mindjárt 
tudta, hogy ilyen mintázatú tolla egyetlen madárnak sincsen.

Megtalálta az Ismeretlen Madarat. Immár bizonyítéka is volt, 
markában tartotta. Azért is megmutatja a hitetlenkedőknek, a háta 
mögött vigyorgóknak, annak a pökhendi franciának, mindenkinek.

Ahogy markolta a tollat, szembenevette a halált. Az meghátrált, 
engedett a szorítás. Most már újra kapott levegőt. Feküdt a fűben, 
hanyatt, mint az egykori kisfiú, nézte az eget, és a madárdalt hall
gatta. Learatja majd a felfedezés diadalát. A madarat talán majd róla 
fogják elnevezni. Mi is lehetne a neve? Például, hogy...

Ekkor ismét megszorult a kabát. Odafent az égbolt egyre feke
tébb lett, és az ember már tudta, hogy erről a hegyről már csak fel
felé vezetnek utak.

Eszébe jutott sok minden. Tavaszok és őszök, nyarak, telek. Ma
darak. Kicsik és nagyok. Hangok. Mindenfélék. Meg ez a megszál
lott hajsza az Ismeretlen Madár után.
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De már nem áhította a diadalt. Hiszen ez volt az élete értelme. 
A kutatás. S most, hogy megvan? És a kabát is egyre jobban szorít...

Menj, gondolta az ember. Őrizd meg a titkodat. Talán egyszer 
majd újra jön valaki, aki nyomodba szegődik. Talán te leszel az élete 
értelme, mint ahogy nekem is te voltál. Okozz neki is legalább annyi 
izgalmat és boldogságot, amennyit nekem adtál.

Menj, madár!
Tenyerét kitárta, karját az ég felé emelte. A tollpihe kicsit egyen

súlyozott a hüvelykujj és az életvonal között, aztán felkapta a szél, 
magához vette, lassan elvitorlázott vele valamerre, amerre nem jár
hat más, csak a szél, a madarak, meg néhány álmodozó szellem.
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Böjthe Pál

A TENGER
A 2016. évi Gion Nándor Novellapályázat

III. díjjal jutalmazott írása





Átél merengve terpeszkedett székén, és kedvetlenül ütögette 
zsákját.

- Menni kell, sóhajtozta, nincs bocsánat, sem kifogás.
Aztán ült tovább kezét lába közé ejtve. Föl-fölkapta fejét, nagyo

kat szippantott. Körbepillantott, mint aki nem hiszi, vele ez megtör
ténhet. Ismét vont egyet a vállán.

Pedig milyen jól felkészültem. A tarisznyámból jövő ilyenkorig 
szitálhatnék. Hiába, az időm lejárt.

Ebbe már szinte belenyugodott. Üjfent magasra emelte üstökét. 
Ezúttal nagyon dacosan.

- Ideje lenne távoznom. Nekem ilyet mondani! Hát mégis ki va
gyok én, minek vélnek, hogy csak úgy lapátra tennének?

Mérge átmenet nélkül jött, és azonnal az égig ugrott.
- A mindenit, csapott oda, majd megmutatom!
Rögtön összetrombitálta az északi szeleket, akik vonakodtak 

megjelenni, de végül nem bújhattak ki az utasítás alól. Közben, 
mert átalvetője kiszakadt, amikor dühében rávágott, hullni kezdett 
hatalmas pelyhekben a hó.

- Túl szép ez nektek! - vicsorított a világra.
A megbolygatott légáramlatok közé legapróbb szemű tüskéit 

dobta. Veszettül rohantak, és vágtak, mint a penge. Föld és ég egyet
len szürkeséggé vegyült. Szempillantás alatt még kíméletlenebbé 
vált az amúgy is dermesztő március. Berekesztette az embereket, 
megürítette a várost.

35



A megátalkodott fagymester győzelmi táncot járhatott volna, 
melyhez a csikorgó forgatag muzsikál. Szerencsére, mindig van, aki 
fittyet hány a fenyegetésre. A folyóparton, ahol a legjobban tom
bolt a vihar, mozdulatlan állt valaki. Hátizsákja és vastag ruhája fel
kiáltójelként sejlett át a fehérségen. Rejtély, miért időzött ott ilyen 
időben. Ha keres valamit, valakit, elhalasztja, bár rendesen lehes
sen szuszogni, nem azt érezni, mindegyre elszippantják orra elől 
a tüdőnyi levegőt. Esetleg eltévedt. Akkor is talál védettebb helyet, 
amíg szét lehet nézni a világban. A végső elkeseredés hajtotta oda? 
Hiszen jószántából ki teszi ki magát ilyen őrjöngésnek? A feketébe 
öltözött ember mozdulatlan háta semmit nem árult el. A kíváncsi
ságnak a másik partra kellett költöznie, mert erről nem lehetett to
vábbmenni. A rendíthetetlen és a mély meder között csupán a kor
lát állt. A szemközti oldalon alig néhány méternyi látótávolsággal a 
távolabbi pontok homályban maradtak. Ha éket vághat a levegőbe, 
ugyancsak meglepődik az érdeklődő: a férfi derűsen szemlélte a fo
lyóágyat. Aztán elment.

Másnap szünet nélkül folytatódott a légszekerekről szórt jég
tűs zuhogó. De a reggeli támadás után a nap kikötötte a paripákat, 
egyetlen gebét taszított helyettük a fogatba. A kövekkel kirakott 
folyópart domborulatairól bocsánatkérőn szakadoztak le az éppen 
csak befészkelődött hópamacsok. Bár az égiháború még tartott, 
érezték alkalmatlanságuk. Szabadkozva integettek zuhanás közben. 
Nehezen elképzelhető, hogy a sarkantyús széltánc szépséget rejtsen, 
valami kellemessel szolgálhat. A kegyetlen idő mindenkit elkeserí
tene. Mégis, az ember, aki tegnap önfeledten méregette a lelketlen 
terepet, és akit Csatakosnak hívtak, nem hiába volt jókedvű. Ott állt 
ma is a magas támfalon, és elégedetten figyelte a jég pusztulását. 
Arca, sűrű életének tükre reményt sugárzott, talán enyhe mosoly 
is átsuhant rajta. Éjszaka a páncél összevissza hasadozott, a kopo
gó darabok végső útjukra indultak. És amint zajlott a fagyott víz, 
a bal parton tenyérnyi szárazföld bukkant elő, kis félsziget. Vastag 
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hóruháját lerázva néhány csenevész fa ölelkezett rajta didergősen, 
küzdött megmaradásáért.

Az égzengés elvonult, az áttetsző táblák újból vízzé váltak, eltűn
tek az utolsó hófoltok. Hová lett az ember, aki néhány nappal ko
rábban a legreménytelenebb körülmények közt bízott a javulásban? 
Vajon mi történhetett? Némaság honolt a szemlélődés területén. 
Körülötte az élet újra teljes erővel zajlott, a járművek napestig dü
börögtek egymásba érve, a gyalogosok birtokukba vették a járdát. 
A csend a beteljesületlenséget testesítette meg. Nem lehet másként 
megtapasztalni, csak érezni a megnevezhetetlennek hiányát. Mi
közben valami készül, várjuk kibontakozását, aztán mégsem törté
nik semmi. Ott, azon a helyen, abban a kis térben űr maradt, ami 
beszivárog az eseményeket figyelemmel kísérőbe, és akár a nyugta
lanság magjává alakulhat.

Csatakosnak nem kellett senkitől elnézést kérnie. Azért késett, 
mert néhány dolgot elő kellett készíteni. A forgalom egyhangúságá
ban senki nem számított arra, hogy valami érdekes történhet. Né
hány száz méterrel fennebb, ahol a főútról leváló sétány a folyó ka
nyarulatát követi, az utolsó épület mögül előbukkant két apró pont. 
Szabályos távolságban feküdtek egymástól, és folytonosan nőttek. 
Először tenyérnyire, aztán vonalakká alakultak. A mind hosszabb 
párhuzamos rudak vége még mindig nem látszott. Közben meg
jelent a méretes szerkezetet kényelmes járással hozó ember. Távoli 
életből előnyúló híd gyanánt tűnt fel és közeledett a végtelennek 
tűnő létra. Nem billegett sem erre, sem arra. Cipelője pontosan a 
közepén fogta. Az eszközt régen készítették. Látszott anyagán, sok
szor hált a szabad ég alatt. Mégis erősnek ígérkezett, amit hamaro
san ki lehetett próbálni. Csatakos egyenletes léptekkel haladt el a 
pont mellett, ahonnan az első terepfelmérését végezte, és a földnyúl
vány fölött állt meg. Letette segítségét, levette a hasán lógó kisebb 
zsákját, majd leakasztotta hátáról méretesebb batyuját. A hazatérők 
biztonságával, aki végre kizárhatja a külvilág zaját, nem törődött a 
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járókelőkkel. Mindenki egyéni belátására bízta az akadály hárítását. 
A keskeny járdán nem méltatlankodtak. Ha került ráérő, az esetleg 
csodálkozott. Megemelte a hihetetlenül magas hágcsót, a korláton 
áttette, lassan leeresztette. Mások a magasba igyekeznek az ilyes
mivel, ő a mélységet kereste. Felső végét a támfalnak támasztotta. 
Csomagjait magához véve átlépett, óvatosan a félszigetre araszolt. 
Mint ki nem hiszi, hogy isten tudja mióta tartó utazás után meg
érkezett, holmiját magán felejtve állt a darabka területen. Mihelyt 
elegendőt szívott magába az új levegőből, terhétől megszabadulva 
megrázogatta a közelébe eső fácskákat. Fejletlen, de szíjas gerinccel 
tudatták, elég erősek ahhoz, amihez kellenek. A vékony ágak vége 
zöldülni kezdett. Belátták, nem lehet csupaszon fogadni a mindjárt 
érkező áprilist. A földben, a folyóban, a ragyogásban, a sejtésekben 
bizsergő tavasz biztatta Csatakost, pihenjen pár percet. Abbahagyta 
a vizsgálódást. Tenyerét a földre tette, hidegnek találta. Nagyobb 
pakkját lapjára fektette, ráült. Kezét térdén összekulcsolva bámulta 
bakancsa orrát. Zizegő napfény fonódott szakállába, ahonnan ka
bátjába bújt. Megsétálta magát néhányszor a mellkasán, majd a há
tán. Végezetül ingujján csordogált alá, lesegítve róla a meleg holmit. 
Ha hozzáfogott, a nadrágot sem hagyhatta rajta, csiklandozva fu
tott végig a szárán. Csatakos azt is lehúzta, az alatta levő vékonyban 
maradt. Az előbb még nem tudta, miért kellene neki leülni. Meg
tapasztalva a remek átalakulást, gondolatai rendszereződtek, újult 
erővel állt talpra. A hátizsákját védettebb ágra akasztotta. Szétbon
totta cókmókját, és erős spárgát húzott elő a kupacból. Megállt. Még 
egyszer felmérte a terepet. Döntött. A vízre merőlegesen bólogató 
törzseket szabadon hagyta. A kelet-nyugat irányban sorakozókat 
választotta. Madzagot feszített közéjük, amire ponyvát, majd vastag 
fóliát terített. Rögtön vissza is hajtotta a szélüket. A tető elkészült, 
lakhatóvá kellett tenni. Másik, erősebb zsineget vett elő, és bonyo
lult csomózásba kezdett a tartók között. Mire befejezte, a nap fárad
tan hunyorgott a mennybolt szélén. Készen állt a függőágy. A meg
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maradt holmiból pokrócok, hálózsák, valamint nadrág került elő. 
Ez utóbbi sehogy sem illett a többihez. Hibátlan anyaga, szabása 
kirítt a szerény kelengyéből. Csatakos az ágyra tette az egyik plédet. 
Gondosan végignyújtóztatta az élére fogott pantallót, és lefedte a 
másik takaróval. Végül rádobta a hálózsákot. Inkább megszokás
ból, mintsem az éhségtől hajtva, eszébe jutott, ma még nem evett. 
Zsebeiből maradékokat halászott elő, jóízűen elfogyasztotta. Utána 
kicsit lemosta magát. Jókedvűen dúdolt. Mára mindent megkapott, 
amit szeretett volna. Hogy holnap mi lesz, majd meglátja, a pihen
tető alvás után.

A túlparton meg sem várták, hogy meggyőződhessenek, tényleg 
teljes jogaiba lépett a tavasz. A tekintélyes épületek közé ékelődő, 
különös mód annyi éven át üresen maradt telekről, egyik napról a 
másikra kiderült, magánterület. A helyen, ahol régebben kutyákat 
sétáltattak, vagy a gyerekek rúgták a labdát, lázas munkálkodásba 
kezdtek. Kivágták a víz fölött egyensúlyozó bokrokat. A valamikor 
félbehagyott támfalat az utca szintjére emelték. Simára gyalulták a 
terepet, építkezni kezdtek. Könnyű szerkezetet állítottak össze. Pré
selt lemezből raktak falakat, közét kőgyapottal töltötték fel. Bent 
vízvezetékeket és villanyhuzalokat szereltek. Kint kaviccsal szórt 
sétányokat alakítottak ki. A többi felületet pogácsakövekkel rak
ták le. Asztalok, ernyők, székek, nagy cserepekbe ültetett cserjék, 
fák érkeztek. Minden a helyén állt, megnyílt az ízléses nyárikért. 
A helyiség hamar népszerű lett. Csatakos gyakran órákig hallgatta a 
mélybe átszálló vidámságot. A tulajdonos állandóan vendégei ked
vében járt. Amikor felütötte a fejét a vendéglői tévézés divatja, rög
tön hatalmas képernyőket szereltetett fel. Attól kezdve Csatakost 
elkerülték az unalmas esték, mert a műsorokat nála is tökéletesen 
lehetett látni.

Van, akinek bármilyen apró változás nagy bonyodalmat okoz, 
létének minden mozzanatát gondosan dokumentálja, aztán elemzi, 
és következtetéseket von le. Csatakos alapvetően más beállítottságú 
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ember volt, és életmódja - melyet részben maga választott, részben 
kisiklások eredményeztek - amúgy sem engedte volna az esemé
nyek alakulásán való hosszas töprengést. Mindenesetre az új helyről 
jobb erőben tudott nekivágni a mindennapok küzdelmének. Ha a 
városban kószált, a járda és a korlát közti repedésben erős gyökeret 
eresztő dús vadrózsák jó rejtekhellyé váltak a létrának. A kizöldült 
koronák meglepően sűrű ernyővel takarták sátrát a kíváncsiskodó 
tekintetek elől. Valamelyik üres percében elégedetten jutott eszébe, 
tapasztalt szem kell a megfelelő színhelyek azonosításához. Ezen 
aztán többet sohasem töprengett. Valahogy az idő felgyorsult, a 
napok egymás után pörögtek. Csatakos régebben vált külön a csa
pattól. Akkor indult be a szakadás, amint a józan életet választotta. 
Elméje tisztult, és mind élesebben látta, neki ezektől az emberektől 
meg kell szabadulnia. Egy napon mindenféle különös készülődés 
nélkül megtette a szükséges lépést. Azóta egyedül élt, keresett ma
gának hajlékot. Télen a nagy hidegekben ugyan találkoztak a men- 
helyen, de reggelente külön utakon indultak. Most, hogy ilyen jól 
elrendezte magát, kialakítva a kellő távolságot közte és a többiek 
közt, időnként meglátogatta őket. Ismerte a törzshelyeket, ha nem 
találta az egyik területen, megkereste máshol. Néha beszélgettek, 
máskor nagyokat hallgattak, vagy csak figyelte hogyan ropog a fura 
közösség belső szerkezete. Eleinte békésen elfértek egymás mellett, 
vagyis azok nem firtatták, mit miért tett, még afelől sem érdek
lődtek, merre tanyázik. Aztán azt vette észre, ha nyomukba ered, 
mind közelebb találja őket. Ez felbosszantotta. Rájött, megtudták, 
hol lakik, amit egyébként nem titkolt. Nem félt, hogy bármelyikük 
a nyakára jönne. Attól viszont jogosan tartott, hogy elkezdik az 
úgynevezett partizánháborújukat, amit valaki kitalált, és másvala
ki elnevezett. A harcnak csúfolt támadás alatt valójában alattomos 
piszkálódást kell érteni bárki ellen, akit a gyülevész nép ellenség
nek minősített. Nem rendelkeztek sem képességgel, sem elég erővel 
valamilyen megfontolt tervet építeni, végrehajtani. Kimondottan 
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zavarni akartak. Az idők folyamán gyakran jártak pórul, ezért rit
kán folyamodtak a módszerhez. Most úgy gondolták, megmutatják 
a pártütőnek, velük kellett volna maradnia. Akadtak ellenzők, ám a 
kisebbség nem tehetett semmit. Csatakos valósan ismerte fel a ve
szélyt. Ellenszer nélkül kellett várakoznia. A módszer egyszerűen 
működött. A kiszemelt közelében borzasztó tivornyát rendeztek. 
Előbb-utóbb megjelent a rendőrség. A rendbontókkal együtt el
szállították a környéken talált összes gyanús elemet. Az új hajlékra 
tehát, a fenyegetettség árnyéka vetült.

A szervezkedők napokon át biztatták egymást. Senki nem szánta 
rá magát a döntő lépésre. Mint ahogy visszalépni sem mertek. Emiatt 
felgyűlt az elégedetlenség köztük. A bódító nedű valamelyest tom
pította, mégis mindezzel csupán odázni lehetett a kikerülhetetlent. 
Adott pillanatban pattanásig feszült a hangulat. Őrültségük, fegyel
mezetlenségük és a véletlen kergette őket a tettek mezejére, amely 
szemetesnek mutatkozott, tele túrással, gödrökkel, csúnya sáncokkal. 
Valamelyik délután ott dülöngéltek a folyóparton, áhítatos csendben 
őrizve a kör épségét, ahol az üveg vándorútra kelt. Szótlan adogat
ták kézről kézre. Egyiküknek sürgős mondanivalója támadt. A részét 
sem fogyasztotta el. A mámor forrásával kezében hadonásztott:

- Gyertek, intézzük el Csatakost!
Tekintettel, hogy a flaskában jelentős mennyiségű fenyővíz csil

logott, válaszként alig néhány morgás hallatszott.
- Kivel beszélek én? - recsegte a kezdeményező.
- Jó, jó, ne légy olyan mérges, szólt valamelyik. - Itt vagyunk, 

bármikor lemehetünk. Sorban kortyoltak telhetetlen.
- Azt a semmiházit én...
Félbeszakadt a fenyegetés. Talán felmérte, amennyiben tettleges- 

ségre szánja magát, eszközei igen korlátozottak. Az is lehet, csupán 
szomját oltotta. Újabb adagot küldött le. Ettől erősebbnek érezte 
magát:

- Olyan nyámnyilák vagytok!
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- Most jól vagyunk itt, minek rontsuk el?
A kiürült bütykös ellenség lett, magára hagyta a békítőt.
- Te mit szólsz bele, Barikád? Adott neki valaki szót? - pislogott 

dühösen a hangadó.
A többiek csendben igézték a dicsőségét vesztő palackot, hátha 

újból megtelne. A kötekedő egyébre gondolt, az ellenkező irányába 
hajította. Célt tévesztett. Az ezer szilánkra hulló üveg puffanásával 
egyszerre robbant ki mindenkiből a megkönnyebbülés. A köteke
dő röhögött a leghangosabban, s közben magyarázta, mintha csak 
rá akart volna ijeszteni arra a szerencsétlenre. A lerohanás valósabb 
nem is lehetett. A megtámadottnak sikerült kitérnie a gyilkos dobás 
elől, de elveszítette egyensúlyát. Hanyatt esett. Az első meglepettség 
után élesztgetni kezdték, eredmény nélkül. Jónak látták felszívódni a 
város sűrűjébe. Valamelyikbe szorult annyi bátorság, hogy az áldo
zatot a korlát mellé húzza, aztán a többiek után botorkált. Senkinek 
sem tűnt fel az órákig eszméletlenül heverő test. Este Csatakos fekve 
találta. Fürkészte, tapogatta, a fején talált néhány horzsolást. A sé
rült egyenletesen szuszogott. Próbálta költögetni. Kinyitotta szemét, 
erőtlenül a fejéhez nyúlt, majd rögtön visszaaludt. A vizsgáló tudta, 
mi lenne a teendője, csak nehezen szánta rá magát. Nem a hamarosan 
nyakába kerülő nagy súly miatt tanakodott. Annak következményei 
gondolkodtatták el újból, hogy valakivel megossza hajlékát. Lassan 
megfordult, átmászott a korláton, tűnődve a sátorhoz ment. Keresgélt 
holmija közt, meg zsákjában, amit sohasem hagyott el magától.

- Hát rátok is sor kerül - lépett a vízre nyíló csemeték mellé.
A sajátjához hasonló építményt bogozott rájuk.
- Majd szerzek két másikat, vette le az egyik fóliát a régi sátorról 

és ráterítette az újra. A teteje védett, minden egyéb holnapra ma
rad, kúszott vissza a sérülthöz. Féltérdre ereszkedett, vállára vette 
a kábult testet, és a mélybe egyensúlyozott. Az éjszaka folyamán 
többször felébredt. Olyankor rákukkantott szomszédjára, aki mély 
álmában morgó hangokat hallatott. Közben azon elmélkedett, ho
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gyan fog eltelni a nap. Általában korán kelt. Mielőtt beindult volna 
az utakon az élet, elkészült, majd elhagyta otthonát. így nem adott 
lehetőséget arra, hogy bámulják, esetleg piszkálják. Nyugtalan éj
szakája után Barikád magához tért:

- Mi van? - mordult a föléje hajolóra.
- Lehetnél a területemen barátságosabb - válaszolt szárazon a 

házigazda.
Barikád értetlenkedve nézett, matatta a sátor falait, majd lökött 

egyet magán.
- Ülj nyugodtan! - szólt rá Csatakos.
- Mi az isten? - hőzöngött vendége.
- Mondom, maradj veszteg. A fejedet szétverték. Agyrázkódást 

kaptál. Esetleg. Ne mocorogj, mert szétrobban a dinnyéd!
- Most is cudarul fáj. Jó lenne valamit inni.
-Víz.
Barikád a palackért nyúlt.
- Tessék, pirula, nyeld le.
A szenvedő azt is elvette. Közben Csatakos röviden összefoglalta 

az este és az éjszaka eseményeit. Az áldozat szótlan hevert. Részben, 
mert még nem fogta fel tökéletesen, mi történt vele. Másrészt kel
lemetlenül érezte magát. Szégyellte, hogy itt fekszik, bosszantotta 
helyhezkötöttsége.

- Irtóra szorongat a hólyagom - nyögte ki hosszú idő után.
- Óvatosan emelkedj, kíméld a koponyád. Ott a legtávolabbi sa

rokban csorgathatsz.
Az eszmélő teljesen magához tért, mindent megértett. Fejfájása 

is csillapodott.
- Nekem most el kell mennem - folytatta a házigazda. - Maradj, 

sokat ne vaszkatlódj, gyógyuljon az agyad. Üj fóliákat kell hozzak, 
meg ezt-azt a sátorhoz. Bogozunk ágyat is.

- Ne hozz semmit, böfögte a vendég. - Megyek.
- Én inkább azt mondanám, maradj.
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- Mi a bánatot csináljak itt? Annyi helyem sincs, kedvemre ki
pisiljem magam.

Csatakosnak megrándult az arca. Nem szólt semmit. A panaszos 
próbálta teljesen félrehúzni a borítót. Keze mindegyre lefutott róla, 
és ettől láthatóan ideges lett. Hevenyében felült, egyetlen mozdulat
tal letépte az egészet.

- Miféle ez? - röhögte el magát. - A Riviéra? Elmentem.
- Jobban jársz, ha nem mész.
Az éledőt átmenet nélkül szállta meg az erő. Az ellenfél tábo

rában kérlelik. Egyszeriben megfeledkezett róla, hogy sohasem 
haragudott erre az emberre. Sőt tegnap védelmébe vette. Érthetet
len hepciáskodás telepedett rá. Elég acélosnak érezte magát ahhoz, 
hogy személyesen megküzdjön. Szempillantás alatt került nyelve 
hegyére az előtte álló neve:

- Mondd, Csatakos, mégis mit képzelsz magadról?
- Nem képzelek semmit. Arra gondoltam, mindenki megérde

mel legalább egy vagy akár több esélyt.
- Nem értelek - hunyorgott gyanakodva Barikád, aki nevét on

nan kapta, hogy bármerre ténferegtek a csapattal, a szükséges idő
ben mindig kijelentette: - Gyerünk vissza a barikádra! Vagyis min
denkori nyomorúságos menhelyükre.

- Majd megérted - bólintott Csatakos. - Ha adsz magadnak le
hetőséget - tette hozzá figyelmeztetőn.

A hallgató agyában folytonosan zsákutcába léptek a gondolatok. 
Nem találták a szép, elegáns utakat, ahol kedvükre szaladhattak vol
na, és amelyek kereszteződve, egymásba fonódva sugárutakká ala
kultak. Az ötletek cikázása addig döfködték börtönüket, míg végül 
kezdett valami derengeni.

- A pálinka, valami azzal lesz - morogta maga elé.
Ekkor rettenetesen megszomjazott, szörnyen megkívánta a tü

zes vizet. Nem tudott helyben maradni. Felugrott a derékaljról. 
Térdre esett.
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- A fejem! - hörögte.
Vakon kereste kezével a támaszt. Csatakos megfogta, visszasegí

tette fekhelyére. Ismét odaadta a palackot:
- Tessék, még egy tabletta.
A hadakozó tiltakozás nélkül fogadta el.
- Most megyek, sok a teendő. Lehetőleg ne mozgolódj. Ha majd 

úgy érzed, ebben a zacskóban van falnivaló.
A szenvedő némán vett tudomásul mindent, erőtlen kézmozdu

lattal jelezte, nyugodtan viheti a feljárót. Lehunyt szemmel, mozdu
latlan hallgatta, amint a házigazda fölmászik rajta, majd maga után 
húzza. Csatakos pontosan tudta mire van szüksége, útvonalát esze
rint alakította. Különösebben nem sietett, és a beszerzési körjáraton 
a szokásos pihenőhelyeit sem hagyta ki. Régóta élte ezt az életet, 
kiismerte a város nyújtotta lehetőségek teljes tárházát. Mindig csak 
a legszükségesebbeket vette magához, sohasem halmozott. Köz
ben azért Barikádon is gondolkozott, és azon, miként folytassa a 
váratlanul elindult beszélgetést. Meglepte, mindjárt az elején olyas
mit mondott el, ami esetleg hosszabb párbeszéd, egymás világának 
alaposabb kiismerése után szokott sorra kerülni. Az elhangzottak 
hátulütője, hogy vendége megijedhet, leláncolva érzi magát, és nem 
tesz lépést a változás irányába.

- No, majd meglátjuk - szívott teljes átadással cigarettájába.
Hazatértekor a magasból tudta, Barikád nincs ott. Az ő sátra 

érintetlen rostokolt, a társán lógott a borító. Kijavította, az új szer
zeményekkel berendezte. Összekötözte, hogy a szél ne téphesse 
szét. Szemlélődött, nyomokat keresett. Nem talált semmi árulko
dót. Bárhogy legyen, a vízen át távozott, legvalószínűbb, a híd alatt 
felkapaszkodott a töltésre.

- Végül is mindegy - legyintett. - Kutyából nem lesz szalonna, s 
ha igen, akkor is csak kutyaszalonna.

A kora est békéjében a szomszédból halk zsongás szállt át. 
A képernyőkön valakik táncoltak kellemes zene kíséretében. Csata
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kos teljesen hátrahajtotta a tetőt, végigfeküdt ágyán, átadta magát a 
lebegésnek. Arra gondolt, jót tesz néhány perc kikapcsolódás.

Kopott tömbházakat, gödrös járdákat látott. Minden erőfeszíté
se ellenére sem tudott kijutni a betonlabirintusból. Pedig tudta, va
lahol egészen közel a tenger hullámzik. Hallotta hangját, csak kék
je nem akart előbukkanni. Nem emlékezett, miként került oda, és 
immár nem is érdekelte, a vízhez akart érni. Furcsa lépcsőházakon, 
lehetetlenül széles utakon vergődött át. Magas szállodába lépett be, 
ahol november volt, és ezért kihalt, de a félemeleti üvegfalak mö
gött emberek gőzfürdőztek. Néhány pillanatig álldogált, s arra gon
dolt, meg fognak fázni, amikor onnan kijönnek. Valamelyik felsőbb 
szinten jutott ki az épületből. Rögtön rendkívül kellemes sétányon 
találta magát. Itt-ott a távolban magányos emberek sétáltak, aki
ket inkább sejtett, semhogy látott. Nagyon szeretett volna végre a 
parton lenni. Mégis lelassult, mint akinek végtelen idő áll rendel
kezésére. Nem tudott elszakadni a melegtől, amely mindenből su
gárzott. El kell végre jutni, alig néhány száz méter. Nem lehet pont 
a végén elernyedni, biztatta magát. Valahogy átvergődött az illatos 
bokrok szegélyezte hol narancssárgában, hol vörösesben játszó gye
pen. És akkor roppant elkeseredett. Rájött, óriási tévedés áldozata 
lett. Hiszen ha valóban a tengernél lenne, amott a vizet kellene lássa. 
A fodrok és a kékes csillogás lüktetése helyén a semerre sem mutató 
kopárság trónolt. Továbbhajtotta magát, nem, nem áll meg, döntöt
te el. Alig tett néhány lépést, a semmiből előbukkanó buckák mögül 
kopott háztömbök jelentek meg. Egymásra építve teljesen eltakar
ták a kilátást. Megtorpant. Merre tovább? Akkor különös hangot 
hallott. Nagy megkönnyebbülés érte. Tudta, ez a vizek vizének mo
raja. Ott locsogott lába előtt, a hullámok az épületek közé kúsztak, 
visszafelé lemorzsolva valamennyit a szétmálló földből. Zavarosan, 
szürkén kígyózott. Nem, nem ezért jött ide, nem is tudja hova, erre 
az idegen helyre. Innen feltétlen ki kell jutnia. Hátat fordított a re
mény irányának, és megpróbált visszajutni oda, ahonnan elindult.
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Két domb állt előtte, köztük szabadon átmehetett. Hibátlanul kiépí
tett rakparthoz ért, a mozdulatlanul sötétlő végtelennel.

- A tenger más, meredt rá döbbenten. - Ez egyáltalán nem él. És 
milyen hideg! - dugta belé a kezét.

Mégsem tudott ellenállni a csábításnak. Fejtetőig mártózott. 
Akkor már nem érezte a hőmérsékletét. Súlytalan lebegett. Eszébe 
jutott, a ruháit ledobhatta volna, de mindegy. Beleült, felállt, a fel
színére feküdt. Talán elsodorta az áramlat, mert a magas fal, ahol 
beugrott, valahol elmaradt. Sekély partra kúszott ki, ujjaival a ho
mokot szántva. Furcsa morgás ütötte meg fülét, mintha felszólíta
nák, ideje innen elmenni. Maradni akart. Végre itt lehetett, előbb- 
utóbb kellemessé válhat. De a dörej megismétlődött, határozottan a 
tenger felől jött. A nyomaték kedvéért toronnyi hullámmal csapott 
rá. Kiprüszkölte magát, és makacsul heverészett tovább a vízben. 
Üjabb és újabb hullámok érkeztek, a zaj mind erősödött. Gonoszság 
nélkül figyelmeztették. Végül szuszogni is alig tudott, mert az özön 
megszakítás nélkül érkezett.

Felébredt. Valamikor az éjszaka folyamán megnyíltak az ég csa
tornái. A szemközti vendéglő rég elcsendesedett. Kapkodva húz
ta vissza a tetőt. Eléggé elázott. Ledobott magáról mindent, s át
mászott a másik sátorba. Vacogva, de legalább szárazban várta a 
reggelt. Eljött, szigorú napot hozott magával. A magasság minden 
keservét a földre akarta önteni. Megállás nélkül zuhogott. Délután
ra a folyó szintje jelentősen megnőtt. Eleinte didergett, aztán bosz- 
szankodott, végül változtatott hozzáállásán. Megbontotta bentről a 
ponyva első részét. Felült az ágyban és bepólyálta magát takarókkal. 
Az égvilágon semmit nem csinált, és semmire nem gondolt. Kém
lelte a zokogó mennyboltot. Mire az ár tornyosulni kezdett, a felhők 
elvonultak. Jól látta, hogy eltűnt alóla a szárazföld. Hirtelen ötlettel 
ledobta magáról melegítőit, beleugrott a folyóba. Hidegen kanyar
gózott, akár ez a tavaszi nap. Nem törődött vele. Szökellt, pancsolt, 
csapkodta magát, majd alaposan lemosdott. Maga sem tudta, miért 
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pont ebben a felkavarodott vízben kellett ezt tennie. Megtette, és 
utána jól érezte magát. Másnapra a dolgok a helyükre igazodtak. 
Szárítkozni lehetett, ismét földet érzett a talpa alatt, és elmehetett 
enni. Tegnap is elmehetett volna, ha nem köti le minden figyelmét 
az eső. No, meg meztelensége. Nem emlékezett, mikor adta utoljára 
ennyire át magát a természetnek. Jól esett újból felfedezni testét, a 
bőr érzékenységét, a védelem megnyugtató hatását.

Miután a kikelet megpróbálta eltávolítani a szennyet a városból, 
Csatakos rendbe szedte környezetét. Mindent megszárított, kitaka
rított, a szükségeseket megerősítette. Helyükre kerültek a dolgok, de 
dolga befejezetlen maradt. Nem tudta, mit kezdjen a folyó ajándé
kával. Az utolsó hullámokkal jött, és szelíden a sátor alá gurult. Eny
hén fakult, ereje teljében lévő bőrlabda érkezett. Fehér sokszögei ko
pottan ölelkeztek a meghalványodott pirosakkal. Ha ránézett, netán 
kézbe vette, feszülő combizmokat, könyökben behajlított suhogó 
karokat, néhol bomlott fűzőket, vásott félcipőket, itt-ott tornacsu
kákat látott maga előtt. Elnyúlt nyakú trikókat, egyetlen nadrágjukat 
poroló gyerekeket. Meg akart tőle válni. Mi lenne a megoldás? Ha 
hóna alá veszi, és magával viszi, bárhol teszi le a városban, teljesen 
elárvul. A magányosan álló játékszer fölöttébb szomorú látvány. 
A fal tövében álló kis mélyedésbe gurította. Ott sem tetszett. Más öt
let hiányában reménykedett, hogy a kibontakozó világban lel majd 
csapatot, amelynek átadhatja. Vándorlásain figyelemmel követte, ta
lál-e valahol rendszeresen visszatérő focizókat. Ez az egyszerű göm- 
bölyűség nagyobb gondot okozott, mint gondolta. Mintha végleg 
hozzá akart volna csatolódni, nem tudott megválni tőle. Örökségül 
kellett hagyja. Pedig valamely reggelen lehetőség adódott a majd
nem biztos megoldásra. Eltávozás előtt, a gurigát a földdarab szélére 
tette, megemelte mutatóujját, és így szólt:

- Aztán viselkedj tisztességesen!
A labda szótlan maradt. Vajon mire vélje a figyelmeztetést? Nem 

vette észre, amiről Csatakos ébredésekor értesült. A levegő párával
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telítve, nehéz, kellemetlenül meleg. Bármikor hatalmas zuhogó ke
rekedhetett belőle. Sokáig készülődött. Déli órában robbantak szét 
a fellegek. Csatakos éppen ebédjére várt, a kifőzde folyosójáról bá
multa a felhőszakadást. Otthon a labdát kétségek dobálták ide meg 
oda. Menjen vagy maradjon? Ha teher, miért időzne itt tovább? 
A zivatar tisztára mosta és útra invitálta. Megtetszett neki a nyi
tott kapu. Átlépett rajta. Pont akkor toppantak be új utasok. Sarok 
nélküli ablakkeret, üres palackok, füleden veder, műanyag dobo
zok vidám gyülekezete. Útját állták, barátságosan kezdték tologatni. 
A szökésbenlevő próbálta kikerülni őket. A társaság jól zárta a rése
ket, nem lehetett meglógni. A labda taktikát változtatott. Közönyösen 
himbálózott, összhangba kerülve a jövevényekkel. Midőn mindenki 
belenyugodott az egyensúlyba, nagy taréj érkezett. A menekülő erre 
várt. Hátára ugorva kerülte ki visszatartóit. Szabadon állt az út! Ek
kor becsapott az istennyila. Valami simogatni kezdte a kobakját.

- Merre indulnál? - kérdezte volna a fűzfa, ha szóba elegyedik 
az elosonni szándékozóval.

Fölöslegessé vált minden szó. A folyót szántó, kecses ágak ciró
gatták, terelgették, együtt hintáztak a tajtékokon.

- Hová mennék? - mérhette föl ő is.
Megbökdöste új ismerőseit, aztán a fal tövébe siklott. Társai a 

nyomában. Elégedetten tartották hátuk az áttörő napfény irányába. 
Este Csatakos lehúzott cipővel érkezett. Feltűrt nadrágszárral ült a 
sátor szélére. Megszáradt, pihenésre hajtotta fejét, s akkor minden 
átmenet nélkül leugrott. Átbotorkált a sötétben lapuló akadályo
kon. Megtalálta a labdát új barátaival.

- Hát akkor maradj, tért vissza alvóhelyére.
Néhány nap múlva hazafelé tartva a darabjaira hulló fényben, 

balzsamot érzett a levegőben. Lelassított, forrását kereste. A régóta 
magára hagyott sövény zöld szövevényén az agyondöngölt földből 
növő, sárgába borult aranyeső tört át. Helyenként alacsony vadszil- 
vafák virultak, amelyek bohókásan mutogatták fehér virágjaikat.
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A legtöbb persze partifűz, a világra merészkedett néhány centis 
barkákkal. Az alányúló lombok a folyópart hosszán maguknak he
lyet követelő bokrokkal csókolóztak. Csatakos dörzsölgette a sze
mét. Nem értette, mikor történhetett a csoda, hiszen mindig erre 
jár. Tegnap még semmi, ma arasznyi fű lobog. A távolabb húzódó 
út szegélyének bazaltjai közül is kiinteget a gyerekláncfű. Az elha
gyatott ösvényen araszolt elővigyázatosan, nehogy a feneketlenség- 
be szédüljön. Közben sorra szagolta a bimbófeslés örömével hence
gő lényeket. De azok nem árulták el, melyikük illatozik. Egymáshoz 
küldözgették, bódítva a keresgélőt. Ravaszul hallgattak, és miköz
ben a mélység elhomályosuló tükrén gyönyörködtek magukban, 
úgy tettek, mintha nem szereznének tudomást a náluk tiszteletét 
tévőről. Csatakos nem vette észre a huncutságot. Folyton az járt 
fejében, a látszat ellenére, nem a nyugodt hetek következnek. Tud
ta, hamarosan újabb támadásra számíthat, csak azt nem, milyen 
formában.

Továbbra is rendszeresen nyakába vette a várost, de úgy szer
vezte, különböző pontokról időnként pillantást vetett otthona irá
nyába. Nem kellett sokat várnia, jóslata beteljesedett. Egy reggel 
kimászott a mederből, átvágott az úton, fölkaptatott a szemközti 
domboldalra. Tulajdonképpen rejtély, miből gondolta, éppen akkor 
kell így tennie. Öt magát nem a nagy fogás vezérelte. A gyanakvás 
is közrejátszott, de leginkább a tétlen sütkérezés lehetősége kísér
tette meg. Behúzódott a cserjék közé, levetkőzött, és megpróbált 
nem törődni semmivel. Időnként fel-felült, ellenőrizte a láthatárt, 
majd heverészett tovább. Tisztában volt, ha valami történik, csak 
korai órában eshet meg, mert később nincs, aki bármit elvégez
zen. A magabiztosnak tűnő, céltalan szaladgáló autókat számolta, a 
porban magasba szökkenő matt karikákat, a víz csillogását, a nagy 
hangoskodással landoló vadkacsákat, s a ki tudja, honnan idekeve
redett sirályokat. Végső soron meg sem lepődött, amikor a nyugati 
kanyarulatnál a sétányon feltűnt Barikád. Összehúzta magát, mint 
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aki szeretne rejtve maradni. Nehezére esett a szerep, amit a többiek 
rábíztak. Nem is tudta sokáig játszani. Leskelődött, megállt. Kol
dulni kezdett. Gyors léptű férfi szánta meg, megkínálta cigarettával. 
Barikád magában topogott miközben szívta. Kapkodva pillogta- 
tott, hol magára húzta kabátját, hol szétnyitotta. A korlátnak dőlt, a 
vízbe köpködött. A csikket is oda dobta, és legyintett utána. Ismét 
szemlélődött, tétova mozdulatot tett. Aztán megállított még néhány 
embert, míg sikerült újabb cigarettát szereznie. Azt is elszívta. El- 
mélyülten bámulta a fogyó rudacskát, talán észre sem vette, hogy 
elindult. Menni kellett, a többiek várták. Visszafogadták, sőt, mert 
önként tért vissza, üdvözölték. Figyelembe vették, hogy meg kellett 
szöknie, ezért dicséretet kapott. Cserébe el kellett végezni a piszkos 
munkát. A lejáró közelében megállt, sokáig kémlelt. Lent gyér csob- 
banásokkal szaggatott csend honolt, itt fent a névtelen járókelők su
hogtak. Előhúzta a létrát, a mélybe engedte. Átmászott, óvatosan 
lépdelni kezdett.

- Üdvözlöm a renegátot!
Barikád keze görcsbe rándult a fán. Mozdulatlan strázsált behú

zott nyakkal.
- Na, mi lesz? - sürgette Csatakos. - Nem posztolhatunk itt es

tig, mindenki minket néz.
- Hát csak... - próbálkozott a magasba hunyorogva Barikád.
- Ügyesen, ügyesen - biztatta Csatakos.
Maga is áttornászott, és nem adott esélyt a betolakodónak, hogy 

meggondolja magát. Kénytelen volt folytatni útját. Együtt töltötték 
a napot. Éjszakára a vendég ismét beköltözhetett a múltkor hűtlenül 
otthagyott sátorba. A következő reggel Barikád ébredt elsőnek. Lá
bát erőtlen lógatta a függőágyból. Időnként a másik sátorra tévedt 
tekintete, aztán kedvetlen köpködött maga elé. Ö is pont olyan jól 
tudta, mint a pihentető álmából ébredő Csatakos, hogy nem mehet 
vissza a többiekhez. Forrt benne a düh, kavarogtak a kérdések, alig 
várta, hogy szomszédja felkeljen.
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- Hogy érzed magad?
Csatakos őszinte kíváncsisága letaglózta a vehemensen készülő

dő Barikádot. Egyetlen szót sem szólt. A nap többnyire így telt el, 
sőt, a következők is. Teljesen mindegy, hol állt a létra, lehetett tud
ni, bár megtehetné, ezúttal nem megy semerre. Csatakos védelmé
ben elmerészkedett az ingyenkonyháig, ahonnan igyekezett vissza. 
A többiek úgy tettek, mintha nem vennék észre, nem keveredett 
konfliktusba senkivel. Eleinte Csatakos szerezte be a legszüksége
sebbeket, ő állandóan hevert. Ólomlábakon vánszorogtak a percek, 
az órák, pokollá váltak a délelőttök, délutánok. Az ital hiányát rend
kívül nehezen viselte. Egy alkonyatban, miközben úgy érezte, ab
ban a pillanatban ugrik ki az agya a helyéről, teljes erejéből püfölni 
kezdte a közeli fa törzsét. Mire Csatakos hazaért, kezén a bőr ron
gyokban lógott. Azonnal az érkezőre támad, és számon kérte, miért 
tartja erővel magánál. Csatakos nem bosszantotta fel magát. Vala
milyen szert vett elő elmaradhatatlan zsákjából, ráöntötte a sérült 
kézre. Borzasztóan csíphette, mert Barikád vakon kezdett szalad
gálni, és ordibált. Fájdalmának okozója lefogta, magához szorította. 
Lassan-lassan lenyugodott, Csatakos meg beszélni kezdett.

- Valaha megtért a fejemben, hogy megtegyem, de hamar le
mondtam róla. A véletlen hozta úgy, hogy végül mégis lett belőle 
valami. Itt hevertél a portám előtt kinyúlva. Töprengtem, mi legyen. 
Végül lehoztalak. így vált valóra az a régi gondolatom. Szóval, ide 
nem lehet részegen lejönni. Nekiindulhatsz, de bezuhansz, kitöröd 
a nyakad.

Barikád összezavarodott. Mi lehetett az a régi ötlet, vagy micso
da? S mi köze neki mindehhez? Sehogy nem bírta felfogni, hogy a 
régi történetben is ő a főszereplő, akár most, Csatakos róla mesélt.

- A veletek töltött időkben, sokáig figyeltem a társaságot. Egye
dül benned láttam esélyt.

- Miért - hegyezte a hangját Barikád, - hiszen én is épp úgy 
iszom, mint a többi.
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- Igen, csakhogy a többi jól elvan magával. Nem csak megszo
kásból, meggyőződésből vedelnek. Ha akad józan pillanatuk, és 
esetleg felmérik, ez hová vezet, akkor sem akarnak mást. Te is velük 
vagy, valóban. Viszont téged közben esz a fene. Vannak pillanatok, 
amikor kilépnél. Aztán minden marad a régiben.

- Ebből nem lehet kilépni.
- Küzdelmes.
- Nem biztos, hogy az a legjobb, ha az ember kilép.
- Mindenki maga döntse el. De talán könnyebben megy a vá

lasztás, ha más világ ajtója tárul fel.
- Ez miféle eshetőség? - feszült neki dühödten Barikád.
- Nem kell itt maradni, válaszolta békésen Csatakos. - Mindig 

van más lépés.
- És te hová lépsz innen?
- Nekem ez az utolsó. - Esetleg, még elmegyek a tengerre.
- A tengerre? - röhögte el magát Barikád. - Hogy akarsz eljutni 

a tengerre?
- A tenger hatalmas gyönyörű víz. Nagy vizet lehet találni. És 

nagy lehetőség. Lehetőség is akad mindig.
- Hagyd a nyavalyába ezeket a lehetőségeidet - legyezett sza

bálytalanul Barikád.
- Mégis azt mondom, jól tennéd, ha keresnéd.
Barikád gyanakodva vizslatta Csatakost.
- Olyasmiről kellene beszélned, amit rajtad kívül más is megért.
Barikád nem hullt teljesen szét. Meglepő gyorsasággal alkalmaz

kodott új életéhez. Mind gyakrabban távozott el egyedül. Viszont a 
magányt nem bírta. Másik kóborló társasággal ismerkedett össze. 
Nem akart semmit tőlük, azok sem tőle. Beszélgettek, vagy csak áll
dogált a közelükben, és hagyta, nyakaljanak. Különben sem kínál
ták soha. Eleinte rettenetes nehezen viselte hogyan folyik le torku
kon a csiger, és abból ő nem részesül. Később nem kívánta annyira. 
Mélázva vagy bámészkodva ült, amíg mások vedeltek. Védekezésül 
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furcsa szokást vett fel. Mondatokat fűzött láncba, értelmes tömböt 
akart faragni belőlük. Ez a próbálkozása különösen gyötrelmes na
pot okozott neki. Amióta tisztult valamelyest elméje, kezdett emlé
kezni, a beszéd nem a szavak véletlenszerű kupaca. Plusz súly van 
mögötte, amit Csatakos gondolatnak nevezett. Agyának gyógyuló 
törékeny áramkörei régi érzéseket csalogattak elő. Lepattantak a 
fémpántok, a világ kibontakozott dobozaiból, levedletté szótlansá
gát. Színei pofon csapták.

- Valami üzenetet rejtett abba a tengeres beszédbe - döbbent rá 
a pádon üldögélve.

Felugrott. Amennyire meggyötört teste engedte, talpalni kezdett.
- Ezt elfogta a fosás! - nyerített fel valamelyik a közelében.
- A bokornál elintézheted - biztatták.
Barikád nem figyelt a megjegyzésekre. Futni szeretett volna ki

tartóan, de nem bírta sokáig. Két-három villanyoszlopnyi távolság 
után mellkasa összeszorult, lába megmerevedett, botladozva tá
maszkodott az első alkalmatosságnak.

- Csatakos - motyogta, - Csatakos, mi jár a fejedben?
Lassan-lassan felteltek a tüdő hólyagocskái, a vérkeringés helyre

állt, ismét elindult. Nem szaladt, beosztással adagolta erejét. Gyor
suló léptekkel közeledett a folyóhoz. Csuda látványt keltett azon a 
napon, senki nem szokott siető csavargóval találkozni.

- Most meg ezért fogok lepottyanni - haragudott reszkető lábára.
Lent csend fogadta. A sátrak, függőágyak úgy álltak, mint bár

mely nap ilyen órában. Ebből nem tudott semmilyen következte
tést levonni Csatakost illetően. A tenyérnyi félsziget nem hagyott 
teret nyugtalansága levezetéséhez, a föl-alá járkáláshoz. A magas 
kőfal és a nemtörődöm víz korlátozták. A két sátor közt forgolódott 
helyben, a fóliákat emelgette fölöslegesen. Alattuk áporodott levegő 
várta az estet. Amikor kicsit megnyugodott, eszébe jutott az ebéd. 
Csatakos megmagyarázta a meleg étel fontosságát. Azóta egyet sem 
hagyott ki. Egy idő után tényleg jobban kezdte érezni magát. Most 
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viszont kiszaladta minden erejét. Kockázatos visszamászni az útra. 
Végignyúlt az ágyán. Erőt kellett gyűjtenie. Visszamenni enni, és 
még maradjon belőle, ha a másikkal valami történt. Barikád bor
zasztóan zavartnak érezte magát. Ez a délelőtt épp úgy telt, mint 
a többi. Honnan a francból zuhant rá éppen ma a nagy aggályos
kodás? Miért nem tegnap, a múlt héten? Veszekedett magával. Ki 
akarta túrni magából a bizonytalanságot. Ha megadatott, hogy pici
vel jobban élhet, akkor azt nem akarta nyugtalansággal, kétségekkel 
tönkretenni. Tehát most elmegy enni, aztán Csatakos is előkerül. 
Mindenki éli a maga életét.

Csatakos, ha a közelben járt, délutánonként pihent félórányit a 
sátrában, aztán ment tovább.

- Na, jó - egyezkedett magával Barikád -, megvárom a végső 
határidőt, mikor még eljuthatok a kantinba.

Később átfordult a másik oldalára:
- Most tényleg mennem kell, mert nem marad étel.
Leszállt az est. Barikád mereven ült a vízparton. Az óra sokkal 

túlhaladta Csatakos rend szerinti hazatértének időpontját, amikor 
meghallotta nyikorogni a fokokat. Továbbra sem mozdult.

- Na, hogy telt napod? - érkezett Csatakos.
- Hosszúra nyúlt.
- Végig itthon ültél?
- Tudja a nyavalya, mi lett - rándított vállán Barikád. - Azt hit

tem, többet nem jössz haza.
- Nem ettél? - kerekedett ki Csatakos szeme.
- Vártalak.
- Nem kell rám várni - szigorította meg hangját.
- Akkor is tudtam, mihelyt az ebéd elment, hogy nem lesz ben

ne köszönet.
Csatakos nem szakította félbe az elkezdett munkát. Életet látott 

Barikádban, hát maradjon életben. Akár iszik, akár nem, így is, úgy 
is pofonok jönnek. Kapjon egy ébresztőt tőle is.
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- Az ostobaságot nem köszönhetem. Azért nem jöttem délutáni 
pihenőre, mert remekül éreztem magam. Szórakoztam!

Barikád megnyugodva legyintett, ilyesmi velük nem történhet 
meg. Más oka kell legyen az elmaradásnak. Visszafogottan mére
gette Csatakost. Már amennyire a holdfény és az utcáról alászálló 
világítás engedte. A sűrű, gondosan megnyírt barna szakáll rejté
lyes arcot takart. A száj zugban maradt csippentésnyi a nem túl régi 
nevetésből. Bármennyire nem akarta észrevenni, a jelek erőteljesen 
nyomultak, valósággal a szemébe tolakodtak.

- Meséld el! - adta meg magát.
Csatakos kelletlenül fogott neki, ö annyit szeretett volna, ha gatyá

ba rázza ezt az embert. Nem akarta gyötörni, hencegni végképp nem. 
Ügy képzelte el, elég lecke, ha kijelenti, ahelyett hogy hazament volna, 
szórakozással töltötte idejét. A részletek nem elegánsak, mert az él
mény nem megosztható. Először a lehető legrövidebbre akarta fogni. 
Aztán változtatott. Fejtegette az eseményt, lássa a másik, igen ritkán, 
mégis léteznek különös esetek az életben. Amint Csatakos haladt 
előre történetében, Barikád magában káromkodott, és mind jobban 
bosszankodott. Csatakos a főtér közelébe ért. Ekkor kezdett figyelni.

- Elmentem a szobornak csúfolt otrombaság mellett - a körül
ölelő szökőkutat azóta sem javították meg -, és a sarkon megálltam. 
Bármerre indulhattam volna, valamiért az idegesítő gázelosztót vá
lasztottam.

Itt azonosította Barikád Csatakos tartózkodási helyét. Ismerte a 
nagy fák lombjai alatt húzódó betonförmedvényt, amelyben a gáz
csövek sípolnak.

- Odaültem mellé. Csukott szemmel időztem.
- Ott jó? - csodálkozott Barikád.
- Nem.
- Hát akkor?
- Nem zavarnak. Oda senki nem akar ülni. Egyszerre az lett 

az érzésem, valaki néz. Fiatalember közeledett, zsebébe nyúlt, és 
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bőrszivart húzott elő. Kedves, sőt elegáns mozdulattal nyújtotta át. 
Rám mosolygott, és elment.

- Te mit mondtál?
- Semmit. Nem volt kinek. És mit. Bármit szólok, tönkrecsapja 

az egészet.
Barikád ezt nem foghatta fel. Hogyan tud rossz lenni az, ha vala

ki valamit megköszön? És a következőt sem értette:
- Az őskor köszönt rám.
Csatakos megvonta a vállát:
- Gyufa nélkül nincs tűz - kacagott fel, miközben fejét csóválta. - 

Ó, drága jó nyomor! Órák múlva az is került. Az első szippantás 
megköhögtetett. A második mellbe vágott. A harmadik kézen fo
gott. A negyedik önzetlenül simult. Az ötödiktől elszálltam. Nem 
tudom, meddig szívtam. Hosszúra sodorták, vastagra, száraz, jófaj
ta szaggal ellátva. Sokáig kitartott. Félóra-óráig égett, de az is lehet, 
egész évszázadnyit tartósítottam magam füstjében.

Ha így állunk, töprengett Barikád, márpedig így történt, hi
szen koromsötét lett, mire hazatért, akkor ez sem evett. Attól, hogy 
esetenként a semmi több lehet az ételnél, Barikád megnyugodott. 
Megbékélt szívvel nyújtotta lábát pihenőre.

Egy hajnalban arra ébredt, hogy az amúgy gyakran zajos ked
vében levő víz furcsán csobog. Kikelt ágyából. Csatakos a folyóban 
állt, és mosta magát. Barikád csendesen szemlélte a tisztálkodást. 
A fürdőző intett neki, bár hangosan is köszönhetett volna, hiszen 
alig pár méter választotta el őket egymástól. Bizonytalanul hasonló 
mozdulatot tett. Nem akarta megtörni a reggeli varázst. Abban a 
pillanatban jött rá, szertartásfélét lát. Megijedt.

- Tenger? - kérdezte csendesen.
- Olyasmi - bólintott Csatakos.
Tulajdonképpen nem történt semmi rendkívüli. Csatakos egy 

réges-régen eldöntött dolgot léptetett érvénybe. A napok hiábavaló
ságát sok éve felismerte, de mostanig úgy érezte, az úton, amelyen 
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halad, nem vette számba az összes letérőt, teret, sarkon álló épületet, 
esetleg sétányt, zöldövezetet. Mára mindent feltérképezett. Készen 
állt a leltár, melynek tételei távolságtartóak, és sohasem nyújtottak 
lehetőséget a változásra. Kénytelen ebből kilépni, és estig határoz, 
mi legyen.

Barikád bizonyos ideje számított rá, hogy bekövetkezik. Hogy 
Csatakos nemcsak mondta, hanem végleg elmegy. Sohasem tudott 
felkészülni a lehetséges eseményre. Mindig reménykedett, valaho
vá megfoghatatlan időpontra tolódik az egész. Azonban, amikor 
Csatakos vizesen előlépett, és régi ruháival kezdte törülgetni magát, 
megértette, komoly dologról van szó.

- Most mit veszel magadra? - jutott eszébe Barikádnak.
Csatakos felhajtotta a fóliát. A kifeszített hálón két matrac nyúj

tózkodott. A felsőt felbillentette, éllel vasalt nadrágot és inget húzott 
elő. Magára öltötte.

- Micsoda elegancia! - próbálkozott Barikád.
Csatakos feddőn pillantott rá. Aztán megenyhült:
- Azért tettem a kettő közé, hogy kisimuljanak.
- Elmész.
- Hát nem látod? Alaposan benne járunk az üdülőszezonban.
Barikádnak kikerekedett a szeme. Nem volt hozzászokva, hogy 

Csatakos viccelődjön. Ráadásul, nem illett a pillanathoz. Legalább
is ő nem leiedzett tréfás kedvében. Azt azonban be kellett látnia, 
gyönyörűbb időt nyaraláshoz, utazáshoz, örömhöz el sem lehetett 
volna képzelni. Az utolsó pillanatig reménykedett, talán mégsem 
történik meg. Csatakos felhúzta kopottas cipőjét, megigazította bo
londos, százfelé borzolódó haját, majd ráállt a létra alsó fokára.

- Ma jó nap lesz, és ha gondos vagy, holnap is, tette az első lépést 
a járda felé. - Mindegyik nap elnyomja az előzőt, de törmelékéből 
újat, mást lehet gyúrni. Időnként jobbat, mint a régi.

Közben haladt, hallgatója nem juthatott szóhoz. Átmászott a 
korláton, elindult az úton. Barikád ott állt üresen. Immár meggyő
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ződött, hogy Csatakos komolyan beszélt. Máskor mindig magával 
vitte kis hátizsákját, amiben legfontosabb dolgait tartotta. Ma ott 
hagyta a függőágyon. A cipzárt sem húzta el rajta. Barikád zavartan 
topogott, nem tudta, mihez kezdjen a rászakadt birtokkal. Eszébe 
sem jutott, hogy végre kedve szerint leltározzon az érdekfeszítő tás
kában. Elárvultak a labdával együtt.

Csatakos átment a túloldalra, és a gyalogjárón zsebre dugott 
kézzel a kiválasztott nagyáruház felé vette az irányt. Úgy érezte, elég 
mutatós ahhoz, hogy ne akadjon fel az ellenőrző pontnál. Régebben 
gyakran járt oda. Kizárólag akkor ment, ha sütött a nap. Nyitás után 
érkezett. Feltűnés nélkül került az égig pakolt áruk végeláthatatlan 
sorai közé. Valaki igen okosan találta ki, hogy az ásványvizeket a 
keletre húzódó üvegfal elé tegyék. Felhőtlen reggeleken az áttörő 
ragyogás barátságos melegbe burkolta. Ahány termék, annyiféle 
műanyagba töltve, de mind a természetesség látszatát keltve. Nem 
kellett a fénynek csiricsáré színekkel küzdenie. A zöldes, néhol kék 
vagy teljesen átlátszó termékek álmodozásra csábították a szem
lélőt. Olykor félóra-órát állt ott mozdulatlanul Csatakos. A meg- 
megrezdülő sugarakra pattant. Hátukon lovagolt, egyre távolabb 
és mind gyorsabban szelte a messzeséget, aztán az utolsó szakaszt 
erőteljes karcsapásokkal gyűrte le. Elégedett fáradtsággal ért partra. 
Mindig lassan állt fel, és félve tekintett körbe, nehogy elijessze, ami
re annyira vágyott. Kiegyenesedett, szétnézett. Sohasem kellett csa
latkoznia, ott állt a tengerparton. A tündöklés egyre magasabbról 
érkezett, a többméteres vízrétegen átjutva a titkok kapuját nyitogat- 
ta. A finom rezgések, apró hullámok, amelyek át- meg átszaladtak a 
palackokon, egészen magukkal ragadták. Csak állt, és látszólag nem 
csinált semmit. Pedig éppen akkor jutott abba a mélységbe, ahol 
rejtélyek után lehetett kutatni, hajóroncsokat keresgélni, vagy so
sem látott élőlények után eredni. Akkoriban alig néhány biztonsági 
őr lézengett. Ismerték ezt a furcsa embert, akiről jól tudták, nincste
len, csavargó. Megszokták jelenlétét. Hagyták, órák hosszat bámul -
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jón maga elé. Aztán valami történt. Talán tulajdonosváltás történt, 
vagy nagyok lettek az ellenőrizhetetlen veszteségek. A lényeg, hogy 
megszigorították a bejárást. Az őrszolgálatot nem lehetett kijátsza
ni. Zordan számon kérték a tagsági kártyát, és lépten-nyomon a vá
sárlók hátában álltak. Azóta Csatakos nem járt ott.

Most viszont nem törődött a tilalommal. Biztosra tudta, semmi 
nem állhatja útját. Ma eljut a nagy vízhez. Ilyen formán az ég pe
remén gyülekező fekete fellegek - ahol a Föld görbülete miatt még 
nem látszanak - kénytelen-kelletlen takaródét fújtak.

A magasságot vizsgálta, vagy csak egyszerűen boldog volt az üz
let sétányára ráálló fiatal házaspár. Copfos csemetéjüket közrefogva 
és időnként a levegőbe röpítve, kedvük a szárnyra kapott hajfona
tok után tartott. A derű talán átküldte a bokrok fölött szülöttét, a 
reményt, és megcsippentette Csatakos fülét. Meglepettségében ki
nyújtotta nyelvét. A kislány pontosan ekkor fordult felé. Megszep
pent a látványtól. Többet nem akarta látni a bácsit. Alig döntötte 
el, rögtön feltámadt benne a kíváncsiság. Keresni kezdte. Csatakos 
éppen egy facsoport mögé érkezett, amely eltakarta. A gyermek ta
lán elbúsulja magát, ha meg nem pillantja, hogy az ember a hátuk 
mögött áll. Fejét lehajtva ráncigálta szüleit, s szökdécselt a sétány 
gödröcskéin. Úgy tett, mintha nem venné észre a követőjüket. Csa
takos nem erőltette az ismerkedést. Kavicsokat kezdett pöcögtetni 
lábával. Egy épp az apróság elé ugrott. Hát ezt a játékot nem lehe
tett kihagyni. A kis szeplős kipattant a szülők árnyékából, és elrúgta 
a követ. Utánaszaladt, visszatolta, majd előre. Elgurult a játékszer, 
nem ment utána. A bejárat közelében jártak, amikor újabb kövecs
ke érkezett. A kislány gondolkodás nélkül billentette arrább. Csata
kos a fejéhez kapott:

- Vigyázz!
Ezt a biztonságiak is hallották. Egyikük lábszárán pattant a löveg. 

Csatakos gond nélkül ment a fiatalok után. Az őrök összesúgtak:
- A nagyapja óvja a kicsit, mert az ifjak holdkórosok!
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- Eléggé lepattant.
A vásárlók tömegébe még belemorzsolódott:
- Ennyi jutott neki.
Nem törődött az átrendezés állandóságába merevedett polcok

kal. Vak embernek mutogatta magát a szédítő áruözön. A türelmet
lenség meggyorsította lépteit. Azt hitte, sohasem jut el az épület 
túlsó végébe. Meglepetés fogadta. Amióta nem járt itt, átalakítot
ták az ivóvizes részleget. A raklapok tárolásának helyén szökőkutat 
építettek ülésre alkalmas párkánnyal. Majd megvizsgálja részlete
sebben, de a legfontosabb, kipróbálni, vajon még képes-e kedve 
szerinti utazásra. Szemben állt az üvegfallal. Gondosan elolvasta a 
címkéket, átvizsgálta a dugókat, megszámolta a hurkákat a ráncos 
üvegeken. Nagyon nehéznek bizonyult az eltávolodás a parttól. Az
tán észrevette, hogy az a kupolásra fröccsöntött kétliteres az egyik 
világváros új toronyházához hasonlít. Jó lenne arra felmászni! De 
minek felmászni, ha a mélyt akarja meglátogatni? Ha jól emlékszik, 
valamilyen partra építették azt is. A magasból néha a tengerfenékig 
látni. Arra lépett. A felhőkarcoló mögül pont olyan kék bukkant 
elő, amilyent keresett.

- Ez kell nekem! - csillant fel a szeme. - Mégsem tévedtem el. 
Mindjárt jönnek. Nem, inkább eléjük megyek.

Előbb csak szállingózott néhány, aztán mind népesebb rajok ke
rültek elő. A bohóchal a kedvence. Ott bukfencezett a korallok közt, 
bele-belecsípve valami láthatatlanba. Evett. És közben nem fért a 
bőrébe. Farokuszonyát kidugta a védelem sűrűjéből, így incselked
ve a rá vadászokkal. Arrább a kő tetején nagy integetőrák araszolt. 
Bevezetőként piros lábát és ollóját mutogatta. Aztán előbukkant 
kék hasa. Bizalmatlanul forgolódott, magában füstölgőit, időnként 
légbuborékokat eregetett. Oldalazva hagyta el a magaslatot. Utol
só feddő pillantást lövellve az őt zavarók irányába megmutatta na
rancssárga hátát. Üjabb halak érkeztek. Sárga és piros lapított testű. 
Szürke hátú, amely hajladozott, mintha csupa szelvényekből állna.
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Amott a másik labdává fújta magát, mert a többiek bosszantották. 
Úgy gurult a lovacska után. Hirtelen szétrebbent a színes társaság. 
Rezgő, kocsonyás szoknya libbent be. Hatalmas medúza. Csatakos 
elbúcsúzott a bohóchaltól, és ennek hátára feküdt. Erre előtoppant 
az egész társaság. El akarták kísérni. Miután órákat állt helyben, 
elfáradt. Leült a szökőkút szélére. Pillanatig sem tévesztette szem 
elől a lényeget. Folytatta a felfedezőutat. Arra várt, valahonnan po
lip bukkan elő. Ehelyett lazacok tolakodtak fürtökben lógva. Mit 
keresnek itt? Gyanakodott, rosszul azonosítja őket, hiszen azok 
máshol élnek. Majd a végére jár. Nagy árnyék tűnt fel. A távolból 
bálnának hitte. Mindig szeretett volna találkozni az óriással, aki, 
ha kell, elnyel, vagy szelíden megengedi, hogy megsimogasd. Köze
lebbről hajóroncs hevert a hordalékba ágyazva. Mihelyt a féktelen 
halak nekiütődtek a falának, kongott. A puha testek és a hosszan 
hasadt vasszörny találkozása valószerűtlenül hangosra sikerült.

- Figyelmesen azzal a targoncával! - hasított a levegőbe az uta
sítások osztogatásához szokott hang.

Valahol a mennyezet alatt a villa beleakadt az állvány lábába, az 
ingó árukötegek térdre rogytak. Megroppant a polc dereka, meg
állíthatatlan dőléssorozat indult be. A padló hamar tele lett a min
denfelé guruló üvegekkel. A legfentebbről érkezők szétrobbantak. 
Csatakos utazása rögtön véget ért. Talpra ugrott. A védekező moz
dulattól a szökőkút sekély csillogásában találta magát. A dominó
sor hozzá érkezett. Suhogva zuhogott sok méter magasból. Közben 
magához tért a medencében. Kábultan tájékozódott, eszébe jutott, 
nem szabadna itt lennie. Eltévedt? Ki kellene szállni, nem mocskol
hatja össze. Felé nyúló kezeket látott, amelyeket elhárított, hiszen 
tud ő egyedül boldogulni. Biztatást hallott, ne bolondozzon, mász- 
szon ki. Távolodóban, mint akik menekülnek, folyton hajtogatták:

- Jöjjön ki onnan! Siessen, jöjjön ki onnan!
Erősödő pufogások nyomták el az emberek szavát. Az öblös 

ballonok elképesztő erővel csapódtak a padlóhoz. A szökőkút dí
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szének szilánkjai repeszként süvítettek a levegőben. Nem lehetett 
kikerülni. Különben is, mire meggondolhatta volna, mit tehetne, 
már száz számra hevertek szanaszét a palackok, és mindent elöntött 
az áradat. Semmit nem értett. A víz soha nem árt, nem fordulhat 
ellene. A víz mindig új remény, esetenként vigasz. Tervek gyökere, 
biztatás. Mi történik itt? A támadás rögtön össztűz volt és kegyes. 
Az első fejére eső tízliteres megszüntette a külvilágot. A többit nem 
érezte. Szabályosan maguk alá temették a földre érkezéstől csúnya 
szájjal tátongó edények. Végtelen utazásra indult a szép álmok hor
dozóján, e furcsa tengeren.

64



Wilhelm József

A HOZZÁVALÓK 
ÖSSZEGYÚRÁSA

A 2016. évi Gion Nándor Novellapályázat 
III. díjjal jutalmazott írása





Ez a nap is egy alig hallható kattintással kezdődött. Cikázott az 
egysíkú világ. Balga tettek követték az embereket. A tömeg a 
kora reggeli forgatagba löttyintette magát. Kütyükkel felszerelkezve 

azt feltételezték magukról, hogy élnek.
Kaloda úr megkönnyebbüléssel lépett a számára eddig ismeret

len kávézóba, sehol sem látott visszatükröző felületeket. Utálta azo
kat a helyeket, ahol a saját önarcképével kellett szembetalálkoznia. 
Leült a négyes asztalhoz. A pincérnőnek két intéssel jelezte, hogy 
egy hosszú kávét kér sok cukorral, majd az asztalon fekvő napilapot 
kezdte el felületesen lapozgatni. A pincérnő fénylő tálcájával Thé- 
szeuszként közeledett feléje a forró kávéval, és ő Minótauroszként 
mégiscsak kénytelen volt újra - talán már harmincadszor is aznap - 
a tükörképével szembesülni. Egy fiatal, gyönyörű, szőke, loknis 
hölggyel találta szembe magát, bár idős, kopasz férfiként hagyta el 
lakását úgy öt perce.

Egy idegen fiatalember ült le a másik székre. Hisztériázva, szinte 
női hangon valami halandzsát rágcsált a fülébe. Segítséget kért, arra 
hivatkozott, életének túlgyorsulása következtében személyiségszét
esésben szenved immár hosszabb ideje, és a családtagjait egytől 
egyig elveszítette. Nem tudja számon tartani, követni őket, hogy ki 
mivé változott. Eddig ugyanis elvolt valahogy egymagában is, mert 
a kutyája még hűségesen szolgálta, de ma reggel a reklámok hatá
sára a testszaga teljesen rózsaillatúvá változott, így végképp magára 
maradt, a kutyája bizonyára ezért hagyta el. A fiatalember telifröcs
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költe nyállal Kaloda úr gyönyörűen ívelt női fülét. Kaloda Fájsz volt 
az egyetlen a városban, aki ebben a személyiségzavar-anarchiában 
tudatában volt saját magának, még felismerte önmagát, a hozzátar
tozóit bármilyen alakot öltött/öltöttek is, sőt elég gyakran emléke
ket, jövőképet, megvalósítható célokat is talált elmével alig bélelt 
fejében.

A kávézó tulaja folyamatosan kattintgatta a képernyőt, a pincér
nő csak egy pillantást vetett rá, és máris - szó szerinti értelemben - 
kivetkőzött önmagából. Épp kettéhasadásban volt megfigyelhető, 
ahogy Orlandóvá és Eszmeraldává változott, és ez utóbbiként har
sányan, jajveszékelve ismerte be hűtlenségét. A női fele azután újra 
pincérnővé vedlett, csakhogy emberi mivoltában, értékrendjében 
megfeleződött a megkettőződés következtében. Orlando és a pin
cérnő - a többiek szeme láttára - vulgáris cselekménybe bonyolód
tak, ellehetetlenítették a kávézást a kávézóban, így a gyönyörű, sző
ke, loknis, fiatal hölgy (azaz Kaloda úr) és egy ideges özvegyasszony 
karonfogva kisiettek az utcára. Egymás megérintésének hatására ki
cserélődtek tulajdonságaik. Az özvegyasszonynak mélyen búgó, ero
tikus hangja lett, ringó csípővel vonszolta visszeres lábát, és csábo
sán pislogott hályogos tekintetével. Férfiak ölelése után vágyakozva 
távozott. A szőke, loknis, gyönyörű Kaloda úr asztmás fulladásro
hamokkal küszködve a saját anyjába botlott az utcasarkon, aki épp 
kukázó férfiként tengette létét e verőfényes délelőttön. Az özvegy
asszony belsejű szőke nő a kukázó anyját egy bankautomatához 
tuszkolta, ahol fess bankárokká varázslódtak mindketten. Heves, 
majdnem tettlegességbe fúló veszekedésbe kezdtek, mert nem tud
tak megegyezni abban, hogy ki kinek az anyja vagy a lánya/fia, bár 
mindketten férfi külsőt öltöttek. Emiatt a vita hevében Kaloda úr 
még leanyázni sem tudta az anyját. Közben a biztonsági kamerába 
szerelt lelki jóságot mérő boldogsághormon-kijelzőkészülék nega
tív minősítéssel illette őt és a bankár külsejű anyját is. Fejükben fel
bukkanó áskálódó, gonosz gondolatok hullámrezgése beriasztotta a
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látszatközrend-irodát. Az iroda vezetője bekapcsolta a mikrochip- 
adagolót, és egy apró hormonsokk hatására, amit a bőr alá ültetett 
fiolából a központi gondolat-menedzserközpont főnöke irányított, 
a két bankár közötti további kommunikációs érintkezés kifejezet
ten feleslegessé vált. A látvány elmaradása után szétoszló tömeg 
bambulásba kezdett. Az utcai tévén csatornát váltottak. A korzó 
közönsége a Real Madrid/Fradi asztalitenisz világbajnokság feszült 
pillanatait követhette bekocsonyásodva.

Közben a kávézó környékén folytatódott a glamourmentes ak
ció. A félhülyévé vedlett pincérnő az erotikus hangon búgó, út
közben törzsfőnökké transzformálódott özvegyasszony-vadember 
után eredt, mert az a kávézóban hagyta a pénztárcáját. Eszmeralda, 
nagyokat óbégatva a tőzsdén kötött ki, ugyanis a pénztárca arany
röggé lett. Csakhogy a tőzsdén csúnyán összeverték az erdélyi feje
delmek. Nekik ez volt az aznapi feladatuk, és valami külső sugallat
ra az aranyrögöt jóízűen megették, a morzsákat pedig ellicitálták a 
neten, de a megszerzett pénzt nem merték elflancolni, féltek, hogy 
egy láncfűrészes fenevad költői lelkűk mélyére brutalizálja magát.

Mint minden napnak, ennek is estje lett. A kávézó bezárás előtt 
állt. Egy takarítói minősítésben sertepertélő vén banya felszólította 
a vendégeket, hagyják el magukat, és folytassák otthon a rohadást. 
Mindeközben a nap érzékien szétszaggatta maga alatt a horizon
tot, az édes viharfelhők megkeseredtek, a világűr lánctalpai pedig 
csúnyán csikorogtak. Ilyen muffinillatú, kába estéken szokott meg
történni, hogy az utcán sétálva leesik Évának, más gyümölcsök is 
vannak. Hja, de a történelem valami múlandó, ami előbb-utóbb 
véget ér, mint ahogy Ádám is. Ebben a történetben is befejeződni 
látszott az aznapi gyorsulás. Az éji égbolton előtüremkedett a lajhár 
csillagképe, vagyis egy rettentően hamis fényreklám.

Kaloda úr megfáradt diktátorként esti imájához készülődött. Ez 
a nap is egy alig hallható kattintással végződött. A kávézó tulaja le
oltotta a tévét.
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Balázs H. Csilla

HA JÖN AZ ELLENŐR





Gyorsan, gyorsan jöjjön - fogta meg a kezem, és magával rán
gatott.

- Siessen már, gyorsan felfelé! -sa padlás felé mutatott a fejével.
- Menjen a többi után! - parancsolt rám. Igyekeztem, de hiába, 

a hosszú kötő többször is a lábamra csavarodott. Kinyitottak előt
tünk egy ajtót.

- Menjenek be!
Betuszkoltak bennünket egy sötét helyiségbe, és ránk zárták az 

ajtót. Nagyon sötét volt, és semmit sem láttam, egészen addig, míg 
a szemem hozzá nem szokott az új helyzethez. Mindenki izgett- 
mozgott, és folyamatosan beszélt. Időnként megszólalt egy mobil
telefon. Gyerünk, van még hely. Tovább lehet menni mondta valaki, 
és elvonultak a helyiség másik felébe.

Tétován álltam, egyik lábamról a másikra nehezedtem, először 
voltam ilyen helyzetben.

- A teli vödrökre lehet ülni - súgta valaki a hátam mögül.
Megpróbáltam teli vödröt találni és elhelyezkedni rajta. Higgyék 

el, egyáltalán nem volt kényelmes. Alig tudtam ülni rajta, törte a 
hátsómat. Nem volt kellemes ez a várakozás, fojtott a szűk tér, alig 
kaptam levegőt, szívem a torkomban kalapált. S akkor kinn az ajtó 
előtt felgyulladt egy lámpa. Szinte mindannyian egyszerre sóhajtot
tunk. Végre kimegyünk!

Fordult a kulcs, kinyílt az ajtó.

73



- Csönd legyen! Egy szót se halljak! - és a terem ismét sötétbe 
borult.

- Két-három órát is tarthat - súgta a szomszédom.
- Pihenj nyugodtan - mondta, majd, hogy példát mutasson, ki

nyújtózott a földön.
Végre csend lett. Mindenki elhallgatott, lenémították a telefono

kat, csak néha villant egy-egy kis fény. Megpróbáltam megnyugod
ni és feltérképezni a terepet. A vödörről persze nem mozdultam, 
úgy vigyáztam azt a kis sarkot, ahova behúzódtam, mint vadász az 
elejtett vadat. Ez a helyiség a padlástér része volt. Ügy látszik, min
dent ide rejtettek, ami nem idegen szem elé való. Világoson már 
többször jártam itt. Zsákok, vödrök voltak itt összerakva. Lassan 
megszokta a szemem a sötétet, és ki tudtam venni egy-egy tárgy 
alakját. Nem messze tőlem egy fiú ült a földön törökülésben.

Nemsokára horkolás ütötte meg a fülem. Vagy én horkoltam? 
Elszégyelltem magam, felálltam és nyújtóztam egyet. Újra horkolt 
valaki, tehát nem én vagyok a ludas.

Visszaültem a trónomra, és megpróbáltam szundítani egyet. Va
lahol a sötétben öngyújtó sercent, néhányan cigarettára gyújtottak. 
A dohányfüst a torkomat marta. Mi lesz, ha megérzik a füstöt? A do
hányos nem zavartatta magát, nem először voltak ilyen helyzetben.

Nem messze tőlem zsákok hevertek összerakva, tetejükön egy 
férfi feküdt.

Kicsit irigy voltam rá. Milyen jó helyet talált. Azt hiszem, ő aján
lotta nekem a vödröt a szék helyett.

Mocorogni kezdett a zsákok között, felállt, és a dohányosok felé 
vette az irányt. Én csak erre vártam, úgy csaptam le új helyemre, 
mint sas a zsákmányára. Itt már kényelmesen lehetett helyezkedni. 
Akár le is fekhetek. Felraktam a lábam, megtámasztottam a hátam, 
lehunytam a szemem, és ekkor felkapcsolták a villanyt.

- Mindenki menjen vissza dolgozni!
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N. Cirok Ferenc

PREFERÁNSZ





Dohamár, az Orlovacsa Gyógyfürdő és Szálloda főpincére Tóthbé 
kerámiaművész lelki barátja volt. Legintimebb titkaikat is meg
osztották egymással. Barátságuk már az általános iskola harmadik 

évében létrejött, amikor a nyugtalan és vakmerő Tóthbé gyerek ki
mentette a félénk és túlérzékeny fuldokló Dohamárt a Tiszából.

A két fiú horgászni ment a folyóra, illetve szöktek, hiszen szüle
iknek nem szóltak tervükről, sem Dohamár bátyjának, aki öt évvel 
volt idősebb náluk, és tizenöt éves korában egy ezüst- és egy arany
érem lóghatott már a nyakában, amelyeket iskolai, valamint megyei 
úszóversenyeken méltósággal kiérdemelt.

Tóthbé, miután minden izmát, s szinte agyát is megfeszítve si
keresen felhúzta barátját a meredek, ragadós agyagpartról a folyót 
szegélyező fák közé, kapkodva összeszedett egy nyaláb száraz galy- 
lyat, és tüzet gyújtott. Dohamárt szorosan a tűz mellé ültette, nyers 
ágakból ruhaszárítót tákolt, és néhány nappal később már maga 
sem emlékezett, hol és hogyan kapta el azt a kecskebékát, amely
nek combját vadhagymával ízesítve, agyagba burkolva megsütötte a 
parázsban. Tény, hogy amikor Dohamár ruhái megszáradtak, és fel
falta az egyik ízletes békacombot, felállt a rögtönzött tűzhely mellől, 
majd Tóthbéhez lépett, átölelte, és azt mondta:

- Én téged akarlak barátomnak, mindig... az életem végéig!
- A szentségit, a nővéremet nem akarod? - kérdezte durván 

Tóthbé, aki az átélt stressz hatására csak most kezdett el igazán remeg
ni. Előbb a gyomorszája tájékán érezte az ismeretlen, fura bizsergést, 
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később egész testét átjárta valami zsibogó remegés, amely után némi 
félelmet is érzett. Azelőtt soha. Magabiztos, vakmerő gyerek volt.

- Bolond vagy te - mondta halkan Dohamár -, pakoljunk, és 
menjünk haza!

Dohamár és Tóthbé még évtizedeken át barátok maradtak. 
A gimnáziumi érettségi után Dohamár anyagi és családi gondok 
miatt nem folytathatta tanulmányait, ezért pincérnek szegődött, s 
két év múltán ezen „úri” szakmából vizsgát is tett. Tóthbé sikeresen 
beiratkozott a Képzőművészeti Főiskolára. Ezután éveken keresztül 
csak a nyári szünetekben találkoztak.

Ilyenkor nyáron, éjféltájban, amikor Dohamár a Piros Csiz
ma vendéglő pincére hazatessékelte a későig iszogató és kártyázó 
törzsvendégeket, lehúzta a redőnyöket, bezárta az ajtót és elmosta 
a poharakat, valamint letörölte a söntést, Tóthbé leemelte a sön- 
tés pultjáról a telefonkészüléket, és tárcsázott. Az ügyvédnő férjét, 
Alighanem Jánost hívta.

- Adjisten, várunk! - szólt a telefonba Tóthbé.
- Ha vártok, akkor jövök - mondta az ügyvédnő férje, akit a 

helybeliek nem igazán ismertek. Vidékről jött, benősült a faluba. 
Csendes, nyugodt fiatalember volt, akinek állandóan barátságos 
mosoly ült a szája szegletén. így vezetéknevét csak felesége rokon
sága ismerhette, a falu lakossága pedig a keresztnevében sem volt 
bizonyos. No, mindez mellőzhető is lehetne Dohamár történetében, 
ha nem Alighanem János lett volna a harmadik játékos a preferánsz 
kártyajátékban. Azonban térjünk vissza történetünk egyik, 1988-as 
nyarára, amikor a három huszonéves fiatalember június utolsó hét
főjén megegyezik egy háromszáz pontos preferánsz játékban, s ab
ban is, hogy hetente három alkalommal játszanak majd, zárás után 
legalább hajnalhasadásig, vagy ameddig kedvük tartja, illetve amíg 
Klotild, a pincérnő meg nem érkezik, aki családanya révén csak dél
előtti „műszakot” vállalt, s reggel nyolc órakor hazaparancsolja a 
kártyázókat.
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A leggyengébb játékos Dohamár volt, aki, talán félénk természe
te miatt, licitálni sem igen mert. Más szóval, nem tudott blöffölni. 
Fájdalmasan őszinte ember volt. Azért időnként mégis mellé sze
gődött a szerencse. Ilyenkor betlit, vagy ha laposztáskor neki jutott 
valamelyik szín hat lapja, akkor kézből játékot jelentett be. Szanadut 
talán csak kétszer játszott életében, ugyanis a szanadu játékban 
nincs adu. Adu nélkül a játék ugyan izgalmasabb, de nem az ő szá
mára. Történt egyszer, hogy a fiúk biztatására vállalta a szanadu já
tékot. Tóthbé és Alighanem János feltárták lapjaikat, hogy Dohamár 
is láthassa, mennyire pocsék náluk a lapjárás. Dohamár másodszor, 
életének egyik jelentős epizódjában, nyert adu nélkül. Akkor senki 
sem segített neki, egyedül döntött. Úgy tűnik, néha mégis történ
nek csodák, vagy a mélyen hívő ember valóban Isten kezében van.

A naptárak 2015. január ötödikét jeleztek, s Dohamár, az 
Orlovacsa Gyógyfürdő és Szálloda főpincére ezen a napon ponto
san ötvenéves volt. Január ötödikén Dohamár beosztottja, egyéb
ként kedvelt munkatársa, a negyvenéves Dorothea élénkpiros rú- 
zsos mosollyal nyújtotta át neki az igazgatóságról érkezett, fehér 
borítékba zárt felmondást. Hétköznapi magyar nyelven fogalmaz
va, Dohamárt minden előzetes figyelmeztetés vagy értesítés nélkül 
kirúgták a munkahelyéről. A fehér boríték tartalmának eldobása 
után Dohamár enyhén szédelegve lépkedett a szálloda halijában. 
Amikor, akár egy tapasztalatlan kisgyerek, aki először kerül szembe 
a forgóajtó varázslatos és félelmetes működési mechanizmusával, 
végre kilépett az enyhén mocsárillatú, de mégis tiszta levegőre, a 
valamikori betyárvilág nád övezte szabad világába, megkönnyeb
bülten lépegetett előre. Bohócos hódolattal köszöntötte az út mellett 
hajlongó száraz nádszálakat és a távolabbról integető, szürkén csil
logó szamártövis elszáradt virágait. Amikor kiért a főútra, stoppol
ni kezdett. Szerencséje volt, a harmadik gépkocsi, Dohamár szerint 
egy Lada Samara vezetője megállt. A középkorú férfi, ahogyan ő 
mondta, galambjait röptette Nyugat-Bácskában, s most haza, Csó-
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kára igyekezett. Amikor megérkeztek, Dohamár benézett a hotelba. 
Pincér kollégáját ugyan nem találta ott, de egy másik szállodai al
kalmazott felajánlotta, hogy nagymotoros kerékpárján elviheti őt 
Kikindára. Itt azután sínbuszra ült, és hosszú, álmosító zötykölődés 
után végre hazaérkezett Becskerekre. A vasútállomásról egyenesen 
barátjához, Tóthbéhez vezetett az útja.

Tóthbé láthatóan megörült barátjának, habár január elején bár
kire gondolhatott, aki meglátogathatná, csak Dohamárra nem. 
Azonnal kávét főzött, és egy liter Szürkebarát is előkerült valahon
nan, Dohamár kedvéért, Tóthbé ugyanis télidőben inkább a tömény 
italokat kedvelte.

Dohamár életében most is egy kisebb csoda történt. Lelki barát
ja egyetlen szóval sem szakította meg mondandóját, mint tette azt 
korábban sokszor. Amikor Dohamár pontot tett története végére, 
hosszú, fura csend következett. Csak bámultak egymásra, akár bor
jú az új kapura. Végül Tóthbé törte fel a hallgatás dióhéját.

- Tudod, komám, mi erre a jogorvoslat? Most jól berúgunk, 
holnap este pedig lejátszunk egy százpontos preferánszot!

Dohamár csak bólogatott, majd így szólt:
- Legyen, egészségedre, komám! - mondta, és fenékig ürítette 

borospoharát.
Másnap estére Tóthbé mindent megszervezett. Az ügyvédnő 

férjének, Alighanem Jánosnak játék közben mesélte el Dohamár 
kirúgásának történetét. Az ötödik osztás után Alighanem János így 
szólt:

- Na, most álljunk meg!
A másik két férfi csalódottan nézett Jánosra.
- Nem a játékra gondoltam - folytatta az ügyvédnő férje. - 

Eszembe jutott valami, talán fontos lehet! A feleségem jól ismeri 
a régió főügyészét. Úgy tudom, hogy az Orlovacsa a város önkor
mányzatához tartozik, az pedig a régió központja is. Szerintem visz- 
sza kell menned a helyszínre!
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Tóthbé és Dohamár szinte egy időben kezdett el hahotázni, 
majd néhány másodpercig jóízűen röhögtek. Amikor abbahagyták 
a nevetést, Tóthbé szólalt meg elsőnek.

- Mit képzelsz, János, Dohamár nem egy elvetemült bűnöző, 
aki visszatér a helyszínre! Egyébként tudjátok, hogy a preferánszot 
francia rabok találták ki. Egy halálraítélt utolsó kívánsága az volt, 
hogy rabtársaival lejátsszon még egy partit, persze a hatóság embe
rei nem tudták, hogy egy parti preferánsz hónapokig, s talán évekig 
is eltarthat.

- Valószínű, hogy így igaz, de nem erre gondoltam - mondta 
az ügyvédnő férje. - Az ügyész egy megszállott preferánszjátékos. 
Kihívod őt - fordult Dohamár felé János - egy rövid játékra, s ha 
nyersz, utána fog nézni a dolgaidnak, mert hiszen magad sem tu
dod, milyen okkal rúgtak ki!

- Ebben lehet valami fifika - motyogta Tóthbé.
Egy héttel később Dohamár visszautazott a „helyszínre”. Alig

hanem János feleségének beavatása eredményeként az ügyész már 
várta érkezését. A főpincérnek annyi feladata volt, hogy a játék kez
dete előtt megegyezzen az ügyésszel, hány pontos lesz a játék. Az 
ügyész azt javasolta, hogy a harmadik osztás utáni játék pontértéke 
legyen a döntő. Jelenleg ennyi időt tud szakítani Dohamár ügyére, 
vagyis arra, hogy a főpincér győzelme esetén hajlandó lesz utána
nézni, hogy Dohamár kirúgásának van-e jogi alapja. Amikor a tá
gas nappali szobában elfoglalták helyüket a kártyázóasztal mellett, 
Dohamár összeszedte minden erejét és bátorságát, majd így szólt:

- Ügyész úr, Ön azt mondta, a harmadik játék után fog dönteni 
az ügyemben. Arra szeretném emlékeztetni, hogy három a magyar 
igazság és a negyedik a ráadás. Kérem tisztelettel a ráadást is, vala
mint örömmel töltene el, ha tudhatnám, ki a harmadik játékos!

- Dohamár úr, kérésének azonnal eleget teszek. A harmadik já
tékos a feleségem. Ám ha elfogadom a ráadás játékot is, akkor az 
osztó természetesen a feleségem lesz.
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- Köszönöm, uram - mondta Dohamár -, s mivel ilyen nagylel
kű velem, elárulom Önnek, hogy a ráadás játékban mindenképpen 
szanadut fogok játszani.

- Dohamár, Ön vagy nagyon vakmerő, vagy nagyon buta - 
mondta csendesen az ügyész.

Amikor az ügyész felesége megjelent, és kifinomult mozdu
latok sokaságának kíséretében helyet foglalt a hatalmas társalgó 
kártyázóasztalánál, Dohamár szívritmusa felgyorsult, s ettől kezd
ve három szót ismételgetett magában: koncentrálj, csend, fapofa; 
ugyanis azonnal felismerte azt a szőke hölgyet, akit az Orlovacsában 
Szilveszter-nap délutánjától az új év harmadik napjának éjszakájáig 
látott, akire akaratán kívül is különös figyelmet szentelt, akit a nép 
nyelvében és tudatában pártunk és népünk főnöke vagy ki a csodá
jának az oldalán látott. A nő mosolygott, sárgán, akár aratás után a 
búzatarlók a harmattól csillogó napsütötte reggelen. Bal kezét lágy 
mozdulattal Dohamár felé nyújtotta. Dohamár kissé meghajolt, és 
csókot lehelt a nő kézfejére. Ezután mindhárman helyet foglaltak. 
Az ügyész felesége kezébe vette a vadonatúj magyar kártyapaklit, 
többször megkeverte, majd osztott. Még mindig mosolygott, s csil
logó szeme mély örvényként csábította Dohamárt a „halálugrásra”. 
A szemében örvénylő vágy hasonlatos volt a szirének énekéhez.

Játszik velem, mondta magában Dohamár, és cinikusan hozzátette: 
nem hiába van nekem „bécsi iskolám” és egy év londoni tapasztalatom, 
ám ettől eltekintve, koncentrálj, csend, fapofa. A játék alatt a „Milyen 
volt szőkesége...” hol kimeresztette örvénybe csalogató kék szemét, hol 
csak redőnyi rést hagyott szempillái között. Dohamár minden kísér
tésnek ellenállt. Nem hiába maradt megrögzött agglegény.

A ráadásjáték után a nő, Dohamártól kedvesen bocsánatot kérve, 
félrehívta férjét. Amikor az ügyész visszatért a kártyázóasztalhoz, 
így szólt:

- Dohamár úr, megbocsátom Önnek azt az egy fogást, amely 
nem tette lehetővé a győzelmét, és utánanézek az ügyének.
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Néhány nappal később a főpincér már megértette és el is köny
velte az ötvenedik születésnapjára váratlanul kapott különös aján
dékot, amelyet nem a csillagok állásának köszönhetett, habár Ein
stein óta, a világon minden relatív.
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Wilhelm József

ÖLELÉS





Kószáltak. Nem tudtak átkelni a folyócskán. Nem voltak képe
sek elmenekülni, pedig a híd pillérei felettük szürkültek. A víz 
ugyanolyan zavaros volt, mint a mozdulataik, a gondolataik. Szavak 

vágódtak ki belőlük, és bár egymáshoz szóltak, ez nem volt beszél
getés.

- Hová mész? - szólt a fiatalabb az idősebb után.
- A barátainkhoz! - válaszolta.
- Nincsenek már...
- De, bizonyára még néhányan...
Nem találták rendkívülinek, hogy végül egyikük sem tudta már, 

ki kérdez és ki válaszol.
- Nekünk ezt el kell mondanunk!
- Nem kellenek nekik a szavaink! Nem hallják őket! - kiabálta 

az egyikőjük. A csokit - amit addig felváltva szorongattak - ketté
törték, és fájdalmaik ellenére vad, fenyegető erővel az erdő közepe 
felé hajították. De senki, semmi sem riadt meg/fel a suhogó hang
tól, csak ők álltak még tanácstalanabbá.

Annyira elerőtlenedtek, hogy nem értették az egymáshoz inté
zett szavaikat. Annak sem voltak tudatában, hogy egyáltalán be
szélgetnek. Motyogtak. így tartották távol maguktól a félelmet, a 
zokogást. Kerülték a lényeget, a témát. Olvadékként kuporogtak a 
bokrok árnyékában. Üresek voltak. Halálfejek! A hajukon sárcso
mók és vércsimbókok aszalódtak. A közelmúlt szörnyű tetteit, a 
kínzóan kavargó gondolatokat kívül akarták rekeszteni. Nem akar- 
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tak tudni róla. Lekapcsolódtak a létről. És mégis, az az érzés, ami
től menekültek, az elveszettség, a magába roskadás örvénylő ténye 
mégiscsak betántorgott koponyájukba, ott motoszkált, miközben 
egyre mélyebbre harapta magát bennük, egészen a kilátástalanság 
velejéig. Már annyi ijesztő, ismeretlen, megválaszolatlan csapongóit 
bennük, hogy elveszettebbek nem lehettek. Végül egymás szemébe 
néztek, átölelték egymást. A kínok, a pánikszerű fulladásrohamok 
vergődővé némították őket. Annyi mondanivalójuk volt, de annyi, 
amitől nem tudtak megszólalni. Egy napfénycsík szaladt végig raj
tuk. A csend megtört.

- Azt álmodtam, deszka voltam! - mondta a kisebbik.
Amikor ezt mondta, félrefordította a fejét, furcsán, amitől sirály

szerűvé vált.
- Egy hatalmas kerítésbe szegeitek. Egyre újabb és újabb sze

geket ütöttek belém, teljesen fölöslegesen. Hatalmas, csillogó szege
ket! Csak úgy harsogtak, ahogy belém fúródtak! - mesélte, zselatin
szerű habzással szája szélén.

Ügy tűnt, az egész egy kínossá váló történet lesz, amelyik lelki 
ronccsá teszi a történet hallgatóját, de azt is, aki mondja.

- Ősszel ilyenkor melegebb szokott lenni! - mondta gyorsan a 
nagyobbik, csakhogy megszakítsa társa veszélyes irányba forduló 
történetét. A másik azonnal megértette, hogy szavainak immár ér
telme lett. Elhallgatott.

A víz fölé hajoltak. Apró bogarak, muslincaszerű, piciny legyek 
rajzottak a folyócska felett. Meglepték őket. Szinte kiirthatatlanok- 
nak tűntek, hiába csapkodták agyon tucatjával a rájuk szállongó 
bogarakat. Tettük következtében mindkettőjükben dadogásként 
ott mocorgott a kiirtani, a kinyiffantam szó mély értelme. A kö
réjük gyülemlő bogártetemek láttán egyre inkább érezték, hogy 
igaz, tényleg látták, amit láttak, hogy valójában hallották a hango
kat. Tudták, a pár órával ezelőtt rájuk erőszakolt pillanatok súlyos 
emlékként befedik, megfullasztják, és soha többé nem eresztik el
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őket. Testükben minden látott mozdulat, minden hang, még a sza
gok emléke is rögzült: a szétvetett karok, a dudorodó lapockák, a 
sár íze, az avar rothadó szaga, a huppanások, a koppanások örökre 
emlékeztetni fogják őket. Csodálkoztak, hogy volt erejük kimászni, 
elvánszorogni.

- Látod milyen öreg vagyok? - mondta a nagyobbik, ahogy a 
tükörképét nézte. Nem számít! - válaszolta önmagának hangosan. 
Egy, a hajából kiszedett vércsimbókot morzsáit szét az ujj ai között. 
Saját magához beszélt továbbra is, a másik ugyanis a szelet figyelte, 
majd a halakat, ahogy a tisztuló vízfelszín alatt acélos testükkel ne
kifeszülnek a sodrásnak. A kisebbet annyira magával ragadta a víz 
bámulása, úgy elhallgatott, elnémult, hogy a teste rugóként, szinte 
öntudatlanul kipattant és a folyóba zuhant. Apró mellkasa, vértől 
maszatos feje nagyot csattant a víz felszínén. Az idősebbik utána 
lendült, azonnal megragadta fuldokló társa lábát, bár minden moz
dulata csípőfájdalmat okozott, a sebei sajogni kezdtek, de az élni 
akarás ereje átjárta, és hihetetlen erőket lövellt vézna karjába. Mi
közben a majdnem élettelen testet a part felé húzta, megdöbbentő 
éhségérzete támadt. Nem értette, hogy az átéltek után hogyan gon
dolhat kajálásra. Az evés gondolatára azonnal öklendezni kezdett. 
Eszébe jutottak a fojtogatóan nehéz, olaj foltszerűen ráterülő friss 
emlékképei: a szétvetett karok, az összekoccanó fogak, a nyálkás 
sár, a sírgödör szaga, a huppanások, a koppanások, a sebesültek 
hörgései, jajdulásai, a sikolyok, a pisztolyok hangja. Egy utolsó rán
tással a partra húzta öccse testét, és addig rázogatta, hogy a testvére 
végül magához tért.

Amikor megtalálták őket, már testükre száradt a ruha. A víz ki
mosta belőle a sár és a vér javát, de még így is borzalmas volt rájuk 
nézni. Hiába kérdezgették őket, csak vinnyogásokat hallattak. Már 
nem tudták elmondani, nem is akarták elmondani azt, ami szavak
kal kifejezhető, mégis annyira mocskos és emberieden, hogy jobb 
róla hallgatni. Az egyik, a nagyobbik a tarkójához nyúlt, hüvelyk-
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ujjával, valamint a mutatóujjával a ravasz elhúzásának mozdulatát 
utánozva jelzett, majd az erdő mélyére mutatott. A katonák elvonul
tak. Gallyak recsegtek lépteik nyomán. A két fiú egymásra nézett. 
Tudták, milyen sors vár rájuk. A nagyobbik, amelyik olyan tizenkét 
éves lehetett, újra magához ölelte az öccsét.

- Ezek visszajönnek! - mormolta.
- Tudom - válaszolta a kicsi.
Esteledett. A folyócska vizének folydogálása belesimult az alko- 

nyi csendbe. A két fiú összeölelkezve várakozott. Csak akkor hallot
ták meg a katonák lépteit, amikor már csupán pár lépésnyire lehet
tek tőlük. Mély lélegzetet vettek.

- Mi van? Kimásztatok a tömegsírból? Vagy gyáván elbújtatok, 
amikor a többieket a faluból kinyírták a mieink? - vihogta az egyi
kőjük.

- Hagyd már! Hogy bírod még?! Nem látod, gyerekek?! - mond
ta egy másik. - Neked is vannak fiaid!

- Igen, és egy-két év múlva ezek a disznók fogják lelőni őket. 
Nem, nem várok addig! Végzek velük!

- Hagyd, mind a kettő sebesült! Holnapig elvéreznek vagy vér
mérgezés végez velük! - mondta egy harmadik.

- Ti tisztára hülyék vagytok! - mondta az, amelyik tisztnek lát
szott. - Tanúkat nem hagyunk!

A fiúkat a parthoz állították. A vízbe lőtték őket. A nagyobbik 
túlélte. Ezt is! Az ellenfél katonái nem tudtak a fejére célozni, ami
kor meglátták testének vérző golyósebeit. Tizenhét heg van a testén. 
Ebből nyolc a karján, három a kézfején. Ölelni vele már sohasem 
tud. Teljesen lebénult.
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Börcsök László

VEDLÉS
(VETÜLETNOVELLA)





„Létezünk és elmúlunk, s nem tudjuk meg, 
mik lehettünk és mit tehettünk volna.”

(Ivo Andrić)

A város bármely részén jársz, mindenfelé szomorú, lehangoló 
látvány fogad.

Számtalan az elhagyott, a lakatlan és az eladásra kínált ház. Jóval 
több, mint a szépen karbantartott. Ez utóbbiaknak a zöme is főleg 
banképület, vendéglátó-ipari és fogadóirodai létesítmény, esetleg 
középület a város központjában és környékén.

Három-négy nagyobb önkiszolgáló-bevásárló és számtalan 
kiadásra kínált, üresen tátongó, kisebb üzlethelyiség. S ahogy tá
volodunk a városközponttól, a látvány csak minőségben változik 
némileg. Míg a belvárosban az egykor előkelőbb, de mára már om
ladozó homlokzatú lakatlan épületek ablakait bedeszkázták, ka
puját többszörösen lelakatolták, addig a város széli részeken már 
csak a szélviharok zavarócskáznak, űzik egymást az egykori ajtó- és 
ablaknyílásokon át, hiszen az elhagyott házak olyanok már, akár a 
levedlett kígyóbőrök.

Ami tüzelhető volt itt, azt már mind elhordták a még arra ten
gődök.

Deszkakerítést nem látni arra már régóta...

*
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Korábban, illetve nosztalgiázva a régi szép időkben, még a város 
egyik legnagyobb jövedelmet megvalósító vállalatában dolgoztál, és 
csak az a szerencséd, hogy mire minden menő vállalatot, fém- és 
faiparit, mezőgazdasági feldolgozóiparit, közlekedésit meg vízgaz
dálkodásit is tönkre nem tettek, potom pénzért el nem adtak, illet
ve egymás vagy valaki más kezére nem játszottak, majd bezártak a 
hatalmi pártok politikusai által, az ottdolgozókat meg szélnek nem 
eresztették, te meg a feleséged is éppen elértétek a nyugdíjkorhatárt. 
A megszokottnál kissé későbbi nász volt a tiétek, de ennek ellenére 
még időben sikerült az is, hogy a fiatoknak és a menyeteknek meg 
a három unokának a nászodékkal összefogva otthont biztosítsatok 
a korábbi albérlet helyett. A város másik részén, ahol már akkor is 
olcsóbbak voltak a lakóházak, vettetek egy kisebbet nagy udvarral, 
kerttel, majd hamarosan kibővítettétek, felújítottátok a fiatalok és 
az unokák kívánsága szerint. Ennek ellenére mégsem konszolidá
lódhatott a család helyzete, hiszen a történtek után egyetlen fiatok 
meg menyetek is csak alkalmi munkát találhatott itt a városban, s 
azt is szégyenletesen alacsony bérért, miközben az unokák már kö
zépiskolások lettek, és szeretnének majd továbbtanulni, egyetemi 
diplomát szerezni.

Egyetlen lehetőség maradt ennek a magvalósításához, a fiatalok
nak külföldi vendégmunkát kell vállalniuk, ha még nem késő arra 
is. Szerencsére időközben az egész család megindította a vissza
honosítási, hiszen te a múlt század negyvenes éveinek kezdetén 
születtél itt, és így gyorsan beszerezhetted a szükséges okiratokat. 
A menyeteknek rokonai, illetve anyai nagynénje él már majd fél év
százada Németországban, és ez jelentheti majd a fiatalok számára a 
szükséges zöld fényt a tervük kivitelezéséhez.

Hamarosan megtörténik a szabadkai magyar konzulátuson az 
eskütétel, majd elkészül az uniós útlevél is, ők ketten meg közben 
már szorgalmasan tanulják, gyakorolják a nyelvet. Szerencséjükre 
mindketten tanultak korábban német nyelvet az iskolában.
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- Nekem kell előbb kimennem a nagynéniékhez - újságolja a 
menyetek, miután visszatér a németországi rokonoktól, ahol ponto
san tájékozódott mindenről. - Néhány hónap kell, míg találok meg
felelő munkát. Ök az ő lakcímükön jelentenek majd be, és segítenek 
a szociális kártya meg az adószám beszerzésében is, és ha mindez 
meglesz, lakást bériek, és aztán jöhetsz te is - fordul a fiatokhoz.

- Akkor a gyerekek költözzenek ide hozzánk - ajánlja rögtön a 
feleséged, de a fiatok azonnal közbeszól, hogy addig nem, amíg ő 
itthon van.

A három gyerek is bólogat.
- Nem vagyunk mi már kicsik, el tudjuk látni magunkat - 

mondja a középső unoka.
- Az ebédet én fogom elvinni nektek hétköznaponként - ígéred 

erre te.
- Szombaton és vasárnap délben meg mindig ide jöttök hoz

zánk, és itt fogunk együtt ebédelni! - mondja a feleséged ellent
mondást nem tűrő hangon.

így is történik mindaddig, míg a fiatok is el nem utazik.
A gyerekek a Facebookon és a Skype-on tartják ezután rendszere

sen velük a kapcsolatot, majd lassan benneteket is megtanítanak erre.
Hamarosan megtudjátok, hogy fiatoknak is sikerült a szakmájá

ban elektromechanikusi munkát vállalnia, mert nagyon jól teljesí
tett a felvételi teszten, gyakorlaton.

A gyerekek részben átköltöznek hozzátok, és mire a legidősebb 
hamarosan Újvidékre kerül egyetemre, a szülők helyzete is stabi
lizálódik. Tovább kellett képezniük magukat az ottani követelmé
nyek szerint, de elérték azt, amit szerettek volna, hisz a gyerekek 
nem szenvednek semmiben sem hiányt. Nálatok is laknak - ott 
ebédelnek, alszanak - meg napközben a fölújított szülői házban is, 
mert nagyon szeretnek ott, és nem akarnak minden kedves cuccot 
áthordani hozzátok. A biztonság is jelentős szerepet játszik ebben, 
ugyanis a lakatlan házak gyorsan elveszítik a „szüzességüket” még a 
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városközpontban is, mert gyorsan kiszúrják őket a különböző „ran
gú” vagy szakosítású tolvajok.

Naponta Te is eljársz oda, de nemcsak azért, hogy ellenőrizd, 
rendben van-e minden, hanem azért is, hogy rendszeresen nyírd 
a füvet a ház előtt, rendben tartsd a nagy udvart, meg elvégezd a 
szükséges teendőket a kertben fölállított fóliasátorban. No meg 
azért is, hogy az unokák beleegyezésével apránként mégiscsak át
hord hozzátok a még ott levő szerszámot, értékesebb holmit.

Aztán meg már csak lepermetezel mindent, hogy kevesebb 
munkád legyen.

*

- Képzeljétek, az éjjel járt valaki a házban! - közlöd szinte ma
gadon kívül a kellemetlen hírt, miután a szokottnál jóval korábban 
hazatérsz a megszokott kora reggeli „háztűznézésből”.

Feleséged első kérdése:
- Hiányzik valami?! Hogy mentek be? Kárt tettek?
- Egyelőre nem láttam, hogy hiányozna valami, vagy kárt okoz

tak volna, de nem amatőrök lehettek, mert elegánsan meg vannak 
fúrva a zárak mindenhol, a kapun is, a bejárati ajtón is, meg hátul 
is - válaszolsz a kérdéseikre.

- Földerítésen lehetett valaki? - kérdezi a legidősebb unoka.
- Akkor én ezentúl ott fogok aludni - jelentkezik azonnal Tibi, 

a legfiatalabb, aki jártas a küzdősportokban is.
- Még csak az köllene! - inted le rögtön. - Csak bajod eshetne! 

Nem ér ott semmi annyit!
- Ne is gondoljatok ilyesmire! - áll melléd azonnal a feleséged 

is. - Ha el is látnád valakinek a baját, tán még akkor is te húznád a 
rövidebbet, amilyen időket élünk itt most.

*
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Az eltelt újabb néhány év azt eredményezte, hogy most már 
az unokáitok is ott vannak a szüleikkel együtt Németországban. 
A kommunikálással nincs semmi gondjuk, mert tudták, mi áll előt
tük, és szorgalmasan tanulták, gyakorolták a nyelvet. A két idősebb 
már diplomával érkezett az idegen hazába, bár ott a szaktudással 
kell bizonyítani, azzal lehet érvényesülni, nem az oklevéllel. Egy
előre Tibi találta fel magát legjobban, mert már régóta vízilabdázott 
otthon is, így ott kint is gyorsan beépült a városi csapat első föl
állításába.

Egyelőre tehát együtt a család, de majd csak a jövő mutatja meg, 
hogy végül is ki hol fog majd megállapodni az unokák közül.

X-

Itthon a helyzet változatlan.
Csak nem jársz már a város másik részébe a füvet nyírni vagy 

ellenőrizni, hogy hiányzik-e valami, hisz most már ott is csak a hu
zat meg a szelek kergetőznek, járják vég nélküli táncukat a levedlett, 
hátrahagyott kígyóbőrök között, amelyek egyre csak szaporodnak.

*

NOVELLAVETÜLETEK

„Minden körülménynek, helyzetnek, állapotnak, akciónak és 
tettnek van utóhatása, azaz vetülete, amely hosszabb-rövidebb ide
ig húzódik, eltart. Fizikai-fiziológiai törvényszerűség, hogy például 
a futás után a lendület még továbbvisz valamelyest bennünket, s 
hogy hosszabb-rövidebb időre van szükség, amíg az izomzatúnk, 
a tüdőnk, egész testünk visszaáll eredeti állapotába. Ugyanakkor 
lélektani vonatkozásban egy-egy stresszhatás visszajáró rémálom
ként, maradandó élmény pedig kellemes emlékként még sokáig él 
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bennünk, és hasonló élethelyzetekben újra meg újra felötlik, hatal
mába kerít bennünket.”

A szerző: Vétkek & vetületek (2014)

*

A közelmúltban még virágzó vidéki (kis)városaink, falvaink ma
napság elszomorító, lehangoló látványt nyújtanak. Valójában azon
ban nem is a látvány a tragikus, hanem inkább az, ami mögötte áll, 
ami előidézte, ami megállíthatatlanul megindította ezt a lavinát.

*

Azok ott fönn, tudniillik az egymást váltó politikusaink most 
már az ókori Rómára sem hivatkozhatnak, hiszen ott akkor a nép
nek még cirkuszt is meg kenyeret is ígértek, míg itt nálunk most 
már lassan a kenyeret is megvonják, s marad csak a cirkusz.

*

A kígyók évente két-három alkalommal vedlenek. Normális kö
rülmények között egyben vedlik le régi, elhasznált, kinőtt bőrüket. 
Mivel a kígyóvedlés meghatározott páratartalmat igényel, a mai, e 
vidéki vedlésekhez a napi politika biztosítja ezt.
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Börcsök László

A SZÍNARANY FESZÜLET





Hosszú hónapok, idegölő hónapok óta vár Péter arra, hogy visz- 
szatérhessen a szülővárosába.

A családdal már régóta nem tud értekezni, mert a zavargások, 
a hadműveletek kezdete óta innen, a Vajdaságból nincs egyáltalán 
telefonkapcsolat Horvátországgal. Lányainak szerencsére még ide
jében sikerült elmenekülniük férjük rokonaihoz a tengerpartra. így 
az aggasztja, hogy mi lett az otthonukkal. A családi házzal. Mert 
semmi jót nem várhat az alapján, amiről a tévéből és a sajtóból a 
sorok között olvasva értesült.

Nem sokáig bírja ezt a bizonytalanságot. A város eleste után, 
habár az még mindig félig katonai zárlat alatt van, eltökéli, hogy 
mindenáron odautazik.

Az autóval az utánfutót is vontatva útnak indul. Fegyvert nem 
visz magával, csak önvédelemből egy áramsokkolót. A határon 
könnyen átengednek mindenkit, ha megmondják, hova igyekez
nek. A katonák tudatják az átkelőkkel, hogy a városba csak enge
déllyel lehet bemenni, amit a város előtt adnak ki.

Többen gyalog mennek az úton. Péter előbb két asszonyt vesz 
fel, majd egy szakállas férfit.

Az asszonyok a következő útelágazásnál kiszállnak, a férfi pedig 
utazik vele tovább a városba.

Hamarosan elérnek oda, ahol az engedélyeket adják ki. Itt már 
sokan vannak. Várakozás közben Péter meghallja, hogy kétféle en
gedéllyel lehet a városba bejutni, fehérrel, vagyis civillel, és sárgával, 
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azaz katonaival. Mivel megtudja, hogy a sárga engedéllyel érkezőket 
nem állítják meg útközben és a városban sem, amikor dél körül sor
ra kerül, ő is azt kér.

- Miért megy Vukovárra? - kérdezi az ügyeletes katona.
- A családomhoz.
- A családjához? Kije van ott?
- Két házam, a lányaim meg az unokáim - mondja Péter hatá

rozottan.
- írj neki öt napot! - mondja erre a háttérben ülő tiszt, s ő hálá

san megköszöni, mert korábban nem hallotta, hogy bárkinek ennyi 
napot engedélyeztek volna.

Szakállas útitársa is sárgát kér.
- Hová mész a városban? - kérdezi Péter útitársától, hogy gyor

sabban múljon az idő, miután sietve folytatják az utat a város felé.
- A vásártér közelébe.
- A vásártérhez? - kérdezi elgondolkodva Péter, de éppen senki 

sem jut eszébe ismerősei közül, aki arra lakott volna.
- Igen.
- Mit csinálsz ott?
- Amit te is, összeszedem a holmimat.
- A holmidat? - csodálkozik Péter, és közelebb hajol hozzá.
- Igen - válaszol az kurtán.
Péter nem szól többet, csak újból végigméri őt.
- így? - kérdezi végül csodálkozva.
- Hogyhogy így? - kérdez amaz vissza.
- Hát a kofferok?
- Vannak ott - mondja legyintve. - Nem nagy dolgokra megyek 

én sem, mint te, nem úgy, mint azok, akik traktoros pótkocsival 
vagy teherautóval jönnek. A rejtett értékeket kevesen ismerik fel - 
ered meg egyszerre a nyelve. - A gyűjteményekkel például nemigen 
törődtek sem azok, akik szöktek innen, sem azok, akik most ide 
jönnek.
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- A gyűjteményekkel?
- Igen. Postabélyegek, régi fémpénzek, kézimunkák - sorolja, de 

Péter a szavába vág.
- A könyveket nem szereted, vagy azoknak nincs értékük? - 

kérdezi erőltetett mosollyal.
- A könyvek nem kelendőek most, senkit nem érdekelnek, csak 

az újságokat bújják mostanában az emberek. A legújabb hírek után 
érdeklődnek.

Péter elhallgat. Ideges.
Alig tudja türtőztetni magát, hogy neki ne essen, ne dobja ki 

azonnal a kocsiból, hisz ez lopni jár ide a városba.
Aztán hirtelen elhatározással ezt mondja neki:
- A vásártér nekem is útba esik.
- Ütba esik? - kérdezi ő fölcsillanó szemmel.
- Igen.
Hallgatnak egy ideig, majd Péter ezt kérdezi tőle:
- Mikor akarsz visszamenni?
- Miért, lenne hely a kocsiban vagy az utánfutón? - kérdez visz- 

sza útitársa fölcsillanó szemmel.

*

A sárga színű engedélynek köszönve, amit jól láthatóan a szélvé
dő mögé helyezett el, nem kérdeznek tőlük semmit sem a város be
járatánál őrködő fegyveres civilek, csak azt közük, hogy harmadnap 
újra zárlat alatt lesz a város.

- Várj meg itt holnap pontosan ilyenkor! - néz Péter a karórájá
ra a vásártérnél.

- Az jó lesz - mondja a szakállas útitárs -, lesz éppen elég időm.

*
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Előbb a fiatalabbik lánya házához indul Péter, amelyet a vejük 
szüleivel közösen vettek nekik mielőtt összeházasodtak. Nagyon 
emlékezetes ez számára, mert ezt követően a felesége váratlanul el
hunyt.

Szíve összeszorul, amikor az utcasarkon befordulva megpillantja 
a nemrég felújított épületet: a tetőn és a falakon is lyuk hátán lyuk.

A másik, az egykori családi ház, kívül egész jó állapotban van, 
bár a falakon itt is apróbb gránátnyomok látszanak. Egy, a tetőn át 
érkezett gránát átütötte az emeleti hálószoba mennyezetét. Akkor 
döbben meg igazán, amikor belép a kapun, majd bemegy a házba, 
mert szinte teljesen üresen áll. Egyetlen bútordarab, még a legki
sebb unoka bölcsője sem maradt ott, amit ő vett neki.

Egyetlen háztartási gép, tévé...
Szinte semmi.
Még egyik másik ajtó is hiányzik.
- Ki vagy te? Mit keresel ott? - kérdezi a házra mutatva ellensége

sen a szomszédban kaput nyitó ismeretlen ember szerbül, amikor Pé
ter bekopog valamilyen szerszámért, hogy rendbe hozza, amit lehet.

- Te ki vagy, hogy azt kérdezed, mit keresek a házamban? - önti 
el Pétert az indulat, mert a kis udvar végében megpillantja a fűnyí
rójukat. Azt keresem, amit áthordtál onnan, az anyád istenit!

Az ekkor becsapja a kaput, Péter pedig a másik, a még régebbi 
szomszédtól kölcsönkért szerszámokkal lemegy a pincébe. Mielőtt 
cserepeket hozna fel, hogy bár a tetőt megjavítsa valahogy, aztán 
meg a mennyezettörmeléket ledobálja az ablakon át az udvarra, el
szántan kibontja a hatalmas pince jó széles hátsó tartóívének azt az 
oldalát, ahová az ilyen zavaros időkben befalazta a család az erek
lyéjét, a színarany feszületet.

*
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- Te tényleg nem sok cuccot szedtél össze - mondja nevetve a 
bozontos szakállú útitársa Péternek, amikor másnap a megbeszélt 
időpontban találkoznak a vásártérnél, és az utánfutón megpillantja 
azt a pár zsákot, amelyekbe a még viselhető ruhaneműt gyömöszöl
te be Péter az egykori családi házból.

Nem szól neki semmit.
A két láthatóan jól megtömött koffert nézi.
- Még vissza kell mennem, mert a segítségedre lenne szükségem - 

mondja neki végül, miután ő a zsákok mellé helyezi a két koffert.
- Hogyne, szívesen.
- Csak pár perc az egész.
- Semmi gond.

*

- Mekkora biztonságos pince! - mondja csodálkozva az útitárs, 
amikor leérnek a hatalmas boltíves helyiségbe, ahol a család az ud
var felőli ívébe falazta a színarany feszületet.

Akkor sápad el, amikor beljebb mennek, és megpillantja a fris
sen kibontott hatalmas hátsó tartóívet, meg Péter zsebre dugott és 
fenyegetően feléje irányuló jobb kezét.

Néhány pillanatig némán méregetik egymást.
- Látod, ezt érdemelnéd a fosztogatásért! - mondja Péter fenye

getően a tátongó üregre nézve. - Nem vagy különb, mint azok, akik 
kiürítették a házamat!

Szakállas útitársa nem szól semmit, csak méregeti őt, mint a sa
rokba szorított vadállat, Péter meg kissé oldalt lép, és csak ennyit 
mond:

- Most pedig kotródj innen, míg meg nem gondolom magam!

112



Balogh Gábor

A BENNÜNK ÉJ.Ő 
FEKETE MAĐAR





Távoli országból jöttek, melynek nevét a szomszédok mindunta
lan elfeledték, részint mert nem is érdekelte őket igazán, részint 
mert a távolság miatt a nevét azelőtt soha nem is hallották. Senki 

nem tudta, honnan volt pénzük, hogy megvásárolják a házat az utca 
végében, a platánfák alatt kicsi kerttel, szépen nyírt fűvel és fekete 
rigókkal. Szinte észrevétlenül vették birtokba a házat, egyesek sze
rint öt, más utcabeliek szerint tizenöt éve. Köszöntek a szomszé
doknak, tisztán tartották a környezetüket. Hangos szó nem szűrő
dött át a falakon, vendég soha nem érkezett hozzájuk.

Csomagok nélkül jöttek, mert mindaz, amit abból a másik or
szágból hoztak, elfért a lelkűkben, jóllehet súlyosabb volt akárhány 
degeszre tömött bőröndnél. Elhozták hitetlen téli szobák hidegét, 
üres boltok előtt kígyózó sorok némaságát, éjszakai csengetések 
sokkoló rettenetét, a házkutatások utáni nagytakarítások monotó
niáját, a kijárási tilalom kezdetét jelző toronyórabúgást, visszhang
zó léptek koppanását az éjszakai folyosón, a víz szűnni nem akaró 
csepegését a cellában, nikotinfoltos ujjak közt a káderlapok zizegé- 
sét, a rendőrpofonok izzását az arcon, a gumibot gúnyos suhogását.

Naiv reményt hizlaltak szívükben, hogy az új hazában máskép
pen lesz minden, elmaradnak a csengetések, a lépések, s szabad or
szágba érkezve szögesdrót-akadályok helyett csak a kemény munka 
jelenti a mindennapok nehézségét.

A férfi és a nő sokat dolgozott ebben az országban, ahol senki sem 
szabta meg nekik, hová mehetnek, kikkel találkozhatnak. Ám ha 
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visszanéztek, még mindig jól látták a szögesdrótokat. S ahogy telt az 
idő, vissza-visszatekintve azok a drótok mindig ugyanolyan távol
ságban voltak. Egy lépéssel mögöttük.

Talán túl öregek voltak már ahhoz, hogy kiengedhessék tes
tükből az odabent fészkelő fekete madarat. A bordák kalitkaként 
fogták közre a sötét, suhogó szárnyakat. Szike kellett volna ahhoz, 
hogy kivágják, vagy lézer.

Várták, egyre várták, hogy majd megváltozik minden. Évek 
múltak el, de a félelem velük maradt. Arcukon élesedtek a ráncok, 
testük tartása éppen olyan alázatos maradt, mint a gumibot árnyé
kában volt. A munkából hazafelé tartva gyakran hátranéztek, nem 
követi-e őket valaki. Otthon kileselkedtek a sötétítőfüggöny mö
gül, és lopakodó árnyak után kutattak a kertben. S minél többet 
figyeltek a függöny mögül, annál többször látták meg a hosszúra 
nyúlt emberi árnyékot valamelyik fa mögött. Éjszakánként éberen 
feküdtek az ágyban, hallgatták az utcán járó kései autókat, retteg
ve figyelték, nem lassít-e, nem áll-e meg előttük valamelyik. Hajnal 
lett, mire elaludtak a fáradtságtól, s pár perc múlva arra riadtak, 
hogy valaki nyomja a csengőt. Pedig csak az ébresztőóra volt. Az 
áruházban az asszony néha ismerős arcokat vélt felfedezni, csak azt 
nem tudta, barátokét vagy ellenségekét. Ha megszólította egyiket- 
másikat anyanyelvén, azok meglepve és értetlenül néztek vissza rá.

A nappalok gyorsan teltek, de minden éjszaka szökőév hosszú
ságúra nyúlt. Volt úgy, hogy le sem feküdtek, csak ültek az elfüggö
nyözött ablak mögött, szorították egymás izzadó kezét, és érezték, 
ahogy ruhájuk alatt le-fel sétál a mindenhová utat találó ragacsos, 
hideg félelem.

Egy márciusi éjjel aztán meghallották a lépéseket. Nem az utcán, 
nem a kertben, hanem odabent. A padláson jött, ment valaki. Néha 
csend lett, olyankor bizonyára hallgatózott. A férfi és a nő reszke
tett, kiáltani szerettek volna, de hang nem jött ki a torkukon.
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Nappalra csend lett, de alkonyat után újra megjelent, le-fel sé
tált. Faltól falig. Lépései egyre hangosabbak lettek. Tudta, hogy ő az 
úr, neki mindent szabad.

A férfi és a nő ettől fogva már nem tudott enni sem. Már reggel 
az eljövendő éjszakára gondoltak görcsbe ránduló gyomorral. A lá
togatók pedig szaporodtak. Most már nyilvánvaló volt, hogy többen 
vannak. Lassan uralmuk alá vonták a házat. Nehéz tárgyakat cipeltek 
odafent, talán lehallgatókészüléket, talán fegyvert, esetleg mindkettőt.

A két ember újra fogságba esett, mint régen oly sokszor. De most 
mindez egy általuk szabadnak hitt országban esett meg velük. Nem 
mertek szólni senkinek. Hiszen már a régi hazában megtanulták a 
saját bőrükön, hogy megbízni senkiben sem lehet, a rendőrségben 
meg főleg nem.

Tűrtek hát, hallgattak, virrasztottak.
Odafent pedig állt a bál. Azok, bárkik voltak is, szövetkeztek el

pusztításukra. Hol volt már az óvatos járkálás ideje? Ugráltak a pad
láson, dübörgött a mennyezet, harsányan röhögtek, ha elképzelték 
a rettegő lakókat. Elképzelték? Hiszen tele volt már a lakás rejtett 
kamerával, mikrofonnal! Láttak, hallottak mindent.

Mikor erre rájött az asszony, aki születése óta amúgy is szégyen
lős volt, többé nem mert mosakodni. Nem akarta, hogy ruhátlan 
testét bámulják a képernyőkön azok ott fent. Ha megbetegedtek, 
ami egyre többször fordult elő, nem mertek elmenni orvoshoz. Hi
szen talán ő is hozzájuk tartozik...

Egy reggelen a férfi, kábán és szédülten a kialvatlanságtól, részeg 
módjára tántorogva, munkába menet egy teherautó elé lépett.

Az asszony tudta jól, hogy nem véletlen baleset volt. Többé nem 
mert kimozdulni, magára zárta az ajtót, két tenyerét a fülére tapasz
totta, hogy ne hallja a dübörgést, a vihogást.

Végül eljött a nap, mikor a hosszúra nyúlt árnyékok eljövetelével 
úgy érezte, elég volt. Az ajtóhoz rohant, hogy elfusson innen, mesz- 
szire, minél távolabbra.
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Ám nem találta a kulcsot. Csapdába esett. Hová tehette? Kutatni 
kezdett a lakásban, legalább a mikrofonokat, kamerákat is megta
lálja, gondolta. Szétszedett mindent, amit tudott, a mozdítható tár
gyakat szétszórta, s amivel nem boldogult, azt szétverte. Nem talált 
semmit. A kulcsot sem.

És ekkor odafent szép csendben útjára indult a motoszkálás 
megint.

Az asszony csapzott hajába markolt. Nem, nem, ennek véget kell 
vetni! Ez nem folytatódhat tovább! Sikoltva szaladt neki az ablak
nak, csattanva tört darabokra az üveg, de ő kint volt a házból. Sza
bad volt. A kert első fájáig jutott. Ott megállt, és csodálkozva nézte 
a szertespriccelő vért. Halántéka lüktetett, lefeküdt a fa tövébe. Nem 
hallotta már a lépéseket. Ez jó volt. Elmosolyodott, és jött a régen 
várt édes álom...

A szomszédok észre sem vették távozásukat, mint ahogy az ar
cukra sem tudott visszaemlékezni senki addigra, mire az új lakók 
beköltöztek.

De azt az időt már a nyestek sem várták meg. Eltűntek a padlás
ról, hogy ezután másokat riogassanak.
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Balogh Gábor

MEDVESORS





Bizonyára nemcsak a könyveknek, hanem a fényképeknek is 
megvan a maguk sorsa. Ahogy szűkíti hurkait körülötted az 
Idő, egyre ritkábban jutnak eszedbe, egyre ritkábban húzod ki az 

őket rejtő fiókot. Pedig ellenkezőleg kellene. Hiszen a képek feladata, 
hogy ébren tartsák az emlékezetet. De a kezed nehezen mozdul, s 
mintha az a fiók is nehezebben járna, talán mert a régi fotográfiákról 
egyre több halott néz vissza rád. Mostanság csak a hófergeteges es
ték maradtak a mélázó emlékezésre, mikor mást nem lehet csinálni.

Az ablakon túl most is makacsul hull a februári hó, a tél tartja 
hadállásait, s te régi fényképeket nézegetsz. Lassan haladsz, mind
untalan visszaköszön egy-egy rég nem látott arc.

És aztán megtalálod, hogy zsongva hullámzó emlékek töltsék 
meg a szobát, a hó odakint mind jobban hull, s már nem is febru
ár van, hanem karácsony, halkan csusszan a szánkó a kihalt utcán, 
ahol csak néhány szürke, arctalan ember libben hosszú szárnyú 
kabátjában, különös varjú módjára. Az alkonyati ablakokból már 
karácsonyfák gyertyái pislákolnak, a hó hideg és nedves, fázol, el
indultok haza.

És odahaza különös illat, a béke és a szeretet illata, a megbocsá
tásé és a szép ígéreteké. Fenyőillat. A szobában ott áll a kis asztalon 
a karácsonyfa, s alatta ő.

A fénykép tanúsága szerint nagyobb, mint a mellette álló hirte
lenszőke, göndör hajú gyermek. Piros gombszemű, tenyeres-talpas, 
hófehér nagy medve. A tiéd, senki másé.
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Ö volt az első barátod, és ellentétben sok később érkezővel, a 
medvebarátságban sosem kellett csalódnod. Elválaszthatatlanok 
lettetek ti ketten.

Az a karácsony a Nagy Fehér Medvével a legkorábbi emléked...
Az évek során aztán lehagytad a növésben, de a barátságotok 

ugyanolyan maradt. Tanúja volt cseperedésednek, medvés komoly
sággal figyelte ténykedésedet az ágy sarkából vagy valamelyik szék
ből. Sokat beszélgettetek, bár ő jobbára hallgatott, csak néha dör- 
mögött egyet-egyet.

Később új barátok jöttek, és a te medvéd őket is ugyanúgy bizal
mába fogadta, mint téged. Cseppet sem volt féltékeny rájuk, de hát 
a féltékenység amúgy sem jellemző a medvékre.

Pedig a mackó szerepe szemmel láthatóan megváltozott. Alvó
pajtásból, védelmezőből és beszélgetőtársból valami más lett. 
A nyegle tizenévesek durvuló játékait a saját bőrén tapasztalhatta, 
játékverekedések alkalmával jókora pofonokat volt kénytelen el
szenvedni, ide-oda dobálást, amit a nála kisebb plüssállatkák meg
úsztak. Alighanem a Nagy Fehér Medve méretei miatt kényszerült 
arra a megalázó szerepre. Évekig tűrte megadóan a pofonokat arcán 
ugyanazzal a megbocsátó félmosollyal. Ö soha nem feledte el azt az 
egykori kisfiút, akivel együtt aludt valamikor a rácsos ágyban.

Akkor már nem ott laktál, ahol a mackó. Városba költöztetek, 
lélekszegény emeletes házba, ő meg ott maradt nagyszüleidnél, és a 
kis szobában ücsörögve várta a púposra vetett dunyhás ágy tetején, 
hogy hétvégente meg az iskolai szünidőkben megjelenj.

Nem is emlékszel pontosan, hogy mikor került fel a padlásra. 
Talán valamelyik nagytakarítás során. S ott is maradt már szinte 
élete végéig. A padlás, mint ezernyi titok tárháza, mindig is izgatta 
a fantáziádat, így gyakorta felhágtál a dübörgő falétrán. A pókhálós 
sarokban mindenféle rejtelmes limlom várta, hogy felfedezd. Rozs
dás madárkalitkák, melyekben évtizedek óta nem énekelt tengelic, 
tintaceruzával írt régi levelek és fotográfiák, amelyeknek ugye szin
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tén megvolt a saját sorsuk. Ott állt a kémény mellett a régi rácsos 
kiságy, benne elfeledett játékok vagy csak egykori játékok dobozai, 
a dobozhalom tetején pedig ott ült ő, a Nagy Fehér Medve. Egyik 
piros szeme meglazult, picit lefelé bandzsított, széles rózsaszín tal
pán a varrás felfeslett, s hófehér szőre szürkére váltott. De ugyanaz a 
maci volt akkor is, mint azon az első karácsonyon. Emelt fővel visel
te mellőzését, szája szegletében azzal a mosolyfélével, amit mindig 
is megőrzött, még a verések idején is. Hiába, a medve egyéniség 
volt, s azt olvastad ki a tekintetéből ott a padlás félhomályában: Én 
most is szeretlek.

Elmúlt már a pofonok ideje, megszelídültél már akkorra, így 
mindig megsimogattad mackód buksiját. Talán volt némi lelkiis- 
meret-furdalásod is.

A padlást egyre ritkábban látogattad. Felnőttél. Dolgoztál már, 
ritkán tudtad meglátogatni a nagyszülői házat.

Akkoriban vetted először észre rajta, hogy ő is öregszik. Csak 
az a meleg félmosoly a bumfordi orral övezett száj szegletében, az 
volt a régi.

A padláson teltek az évek. A régi játékok talán egymással be
szélgettek, hogy könnyebben múljon az idő, s biztos a Medve volt 
köztük a főnök. Az egykori kisfiú néha rájuk nyitotta még a padlás 
csapóajtaját. Szőke haja barnára kopott, s nemcsak göndörségét ve
szítette el, hanem alaposan meg is kopaszodott. De a mackó, az nem 
változott szinte semmit.

így múltak az évek, s aztán a nagyszülői ház elárvult. Kidobott 
kacatokat forgattak az utcán a lomisok, a régi, szúette bútorokat 
körfűrész darabolta, a műhely sarkában a füstölőkemence ontotta 
a meleget, amint égett odabent a sok felesleges kacat. Hazáját vesz
tett bujdosó módjára botladoztál a csendes udvaron, pusztulásra 
ítélt emlékek között. Eladtátok a házat. Napjaitok voltak már csak, 
hogy a sok vicik-vacakot eltüntessétek, és aztán az új tulaj jött a 
kulcsokért.
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A padlás maradt utoljára. A mackó közönyös gombszemekkel 
nézett rád, és mintha valami ilyesmit mondott volna: Ne sirass, az én 
időm lejárt! Kötelességemet teljesítettem, nélkülem is boldogulsz.

Már csak az a holmi maradt, ami éghető volt.
- Holnap jövök, és mindent eltüzelek! - mondta Bandi bácsi.
Kínzó bűntudatot éreztél minden kidobott dolog iránt, ami em

lékeket hordozott magában. Leginkább a Nagy Fehér Medvét saj
náltad.

De hát miért is kellene pusztulnia? Talán még szolgálhatna újra 
egy kisgyereket, újra végigjárhatná rózsaszín medvetalpain az időt, 
melyet balszerencsésebb játékmackónak csak egyszer ad meg a medve
sors.

Nem, a medve nem halhat meg!
Másnap, mihelyt tudtál, siettél a régi házhoz, hogy megmentsd őt.
De az udvar közepén már csak pernyét kavargatott a szél, a pad

lás üres volt, a gyümölcsfák alatt kesernyés füstszag terjengett.
Elkéstél.
így veszítetted el első és leghűbb barátodat.
Odakint hull a hó, mintha karácsony lenne, és te már tudod, 

hogy a következő karácsonykor már ebben a szobában is állni fog 
egy rácsos kiságy, benne egy kisemberrel, s bizonyára majd neki is 
lesz egy nagy tenyeres-talpas fehér mackója, akivel majd nagy ba
rátságot köt, s aki majd elkíséri életének néhány állomásán egészen 
addig, míg útjaik kétfelé nem ágaznak.

Mert nemcsak a fényképeknek, de a medvéknek is megvan a 
maguk sorsa.
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Kurcz Ádám István

A SZÁZADIK 
SZÜLETÉSNAP





Etelka néni a múlt század első évében született egy Duna men
ti kisvárosban. Hogy pontosan mikor, azt ő maga sem tudta 
megmondani, mert a keresztlevelén és az igazolványaiban más és 

más dátum szerepelt. Persze, hiszen akkoriban még nem uralko
dott annyira a bürokrácia, nem volt annyira fontos a tűpontos ad
minisztráció. Kis gondban is volt emiatt a családja, hogy mikorra 
szervezze a századik születésnapi ünnepséget. Egy teljes évszázadot 
végigélni! Te jóságos ég! Ráadásul éppen a huszadikat! Azt, amin 
talán még ezer év múlva is lesz mit emésztgetni. Hát Etelka néninek 
is volt éppen mit...

Etelka néni még abban a korban nevelkedett, amikor az apa 
olykor kitagadta a lányát, ha evangélikus létére katolikus emberhez 
ment hozzá. Ez történt az ő édesanyjával is, amikor szíve szerint 
döntött, és egy pápista embert választott. Ráadásul - kimondani is 
szörnyű - egy csizmadiát! Hiszen az ő szakmájukat akkoriban igen
csak alantasnak tartották, mert nekik még büdös, állati enyvekkel, 
ahogy nevezték, csirizzel kellett dolgozniuk. Talán ezért is mondo
gatták akkoriban, és aztán még sokáig a szülők nehézfejű gyere
küknek félig tréfás fenyegetésként, „ha nem tanulsz, suszterinasnak 
adunk ám!”. Ezzel pedig vigyázni kellett, mert a régiek kevesebbet 
teketóriáztak a gyereknevelés körüli kérdésekben, mint a maiak, így 
a csemete, ha nem iparkodott, könnyen a kaptafánál találhatta ma
gát. Mint ahogy történt ez egy barátom nagybátyjával is, aki miután 
egy tárgyból megbukott az érettségin, tudta-e előre vagy sem, ma 
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már mindegy is, az egyetlen esélyét játszotta el. Nem volt apelláta, 
ismétlővizsga meg pótév, az apja rögtön elküldte nehéz munkára, 
mondjuk őt éppen bányásznak. Kicsit elkalandoztam, de elég az 
hozzá, hogy az apjuk mestersége miatt kiskorában Etelka nénire és 
testvéreire még az utcán is azt kiabálták a csúfolódó gyerekek, hogy 
„csiszka! csiszka!”, amin akkoriban gúnyosan a csizmadiát értették. 
Ennél nagyobb sértés pedig számukra nem létezett.

Etelka néni el is határozta, hogy bárki lehet a férje, de cipész 
soha. Nem így alakult. Hány évtizeden át csorgatta később majd ő 
is minden délben és este nagy műgonddal az ura, azaz Józsi bácsi 
kezére a meleg vizet, amíg az habkővel akkurátusán ledörzsölte a 
ráragadt bőrragasztót meg festéket! Tehát Etelka néni férje, nagy- 
nagy kislánykori fogadalom ide vagy oda, szintén cipészmester lett. 
De legalább nem suszter! Az öreg erre mindig nagyon érzékeny 
volt, hiszen a suszter „csak” a mások által csinált lábbeliket javítja, 
ő viszont vadonatújakat is készített. És nem is akármilyeneket! Az ő 
borjúboksz cipőit a negyvenes évek elején még a pesti Váci utcába 
is szállították! Vagy ha nem jöttek érte Pestről, hát ő maga vitte fel 
biciklin. Később meg a segédek.

De kicsit már megint elkalandoztam, és időben is előreszalad
tam, hiszen Etelka néni elhamarkodott elhatározása a férjhez me
néssel kapcsolatban még a boldog békeidőkben történt. Amikor 
még rend volt. Például naponta kétszer adtak enni a gyerekeknek; 
volt, hogy reggel egy karéj kenyeret, este meg egy bögre tejet, és 
ez volt minden, a gyerekek pedig evés után némán felsorakoztak, 
és kezet csókoltak a szüleiknek. Mondjuk a rendből a későbbiekre 
is megmaradt, hogy evés közben magyar ember nem beszél, gye
reknek meg különben is hallgass a neve. Józsi bácsi szótlanul, új
ságot olvasva ette meg az ebédet és a vacsorát a század derekán is, 
közben pedig pisszenni sem volt szabad. Hiszen ha az ember meg
jön a munkából, ugye jár neki a pihenés, ez nem is lehetett kérdés! 
És pontban harangszóra Etelka néninek is készen kellett lennie az 
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ebéddel, amikor már ő főzte. Egyszer késett csak, a házassága leg
elején. Józsi bácsi tányérostul rántotta le a térítőt az asztalról. Bő 
hatvan évi házasságuk alatt több késés nem fordult elő.

Vissza a boldog békeévekhez. A gyerekek közül sokat a torokgyík 
vitt el, sok édesapát pedig, köztük Etelka néniét is, a mindennapi 
betevő megkeresésének kényszere a tengerentúlra. De őt szerencsére 
nem örökre. Viszont amikor hazatért Amerikából, a felesége kapott 
tüdőgyulladást, és hamarosan a legnagyobb gyászban volt a család. 
Etelka néni nagyon vallásos édesapja egyenes derékkal viselte el, de 
újranősülésről szó sem lehetett, mert már jött is az első világháború. 
Az egyetlen szülőt csupa kiskorú gyermeke mellől hívták be katoná
nak. Akik aztán négy évig hírt sem hallottak felőle. Etelka néni volt a 
legidősebb gyerek a családban, természetes, hogy rá szakadt kisebb 
testvérei gondja. Családfenntartó kamaszlányként Pestre ment, ahol 
egy cipőgyárban kapott munkát, ott készítette a cipőfelsőrészeket, 
persze csakis a seregnek. A háború alatt végig ő tartotta el a kicsiket, 
akik nagy szükségben éltek, de ahogy Etelka néni nyersen kimond
ta, mégsem lettek belőlük kurvák. Egyikükből sem.

Mire Etelka néni visszatérhetett a szülővárosába, és mire az es
küvőjére is sor került, sok víz lefolyt a Dunán. Hallotta Komm Bélát 
a cipőgyár előtt, meg a Vörös Grófot is palotája erkélyéről prédikál
ni, meg persze a Tengerészt is látta bevonulni fehér lovon. A Duna- 
parton munkából hazafelé sietve volt, hogy a vörösök, volt, hogy a 
fehérek lövöldözései miatt kellett behúznia a nyakát...

És valóban nem nagyon akart hozzámenni Józsi bácsihoz. De 
az olyan kitartóan udvarolt, olyan sokszor jött vasárnapi vizitre, 
hogy a korzóra kísérhesse - más jelentkező pedig nem volt -, hogy 
előbb-utóbb hozzá kellett menni. Nem klasszikus love story. Ez volt 
az élet rendje.

És, bizony, nekik sem jutott könnyű élet. Józsi bácsi az első vi
lágháborúban már éppen, a másodikban pedig még éppen alkalmas 
volt katonának. Az első háborúban a piavei mészárszéket járta meg, 
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ahol volt, hogy egyszerre két oldalról lőtték bajtársait a folyóba. 
Ö is megsebesült, és a felépülése után érte az összeomlás híre. 
Ugyan hastífusszal, de a második háborúból is visszajött, ami után 
lassan-lassan, tejjel, húslevessel és konyakkal táplálta fel a család. 
Etelka néni öccse, Sanyi bácsi a Don-kanyart is megjárta. Ö talán 
azért is élte túl, mert szintén cipész volt, úgyhogy a saját bakancsá
ban menetelhetett, ami sosem ázott be. És ha kellett, természetesen 
a tiszturak bakancsain is tudott segíteni.

Míg Józsi bácsi távol volt a sereggel, Etelka néni és három lányuk 
a közeledő front elől nyugat felé menekült. S közben odahaza a mű
hely raktárából eltűnt a kiváló bőranyag, a családi aranytartalék. 
Hogy a németek, az oroszok vagy az élelmes szomszédok vitték-e 
el? Erre ma már jótékony homály borul. S mire a családi cipészmű
helyből valóságos kis manufaktúra fejlődött - hatalmas szó! - ti
zenkét segéddel, előbb az infláció vitt el majdnem mindent, majd az 
államosítás tényleg mindent. Etelka néniék saját házat szerettek vol
na, de helyette sírva égethették az értéktelen bankókat, majd pedig 
még a cukrot és a zsírt is rejtegetniük kellett a beszolgáltatás elől. És 
Józsi bácsi végül még a cipészszövetkezetbe is bekényszerült. Csak 
nyugdíjasként lehetett újra saját ipara, hogy egy hideg lépcsőházi 
fordulóban újra a saját kaptafáival, faszegeivel, kaplijaival és csirizé
vel maszekolhasson. Háromlábú suszterszék nem billeg: ő is egye
nes háttal élte végig az életét. Öreg korára talán még a szövetkezettel 
is megbékült, mindenesetre szívesen járt vissza a régi szaktársakkal 
ultizni, persze filléres alapon.

Mit adott Etelka néniéknek a huszadik század? Például azt az 
unokáknak is továbbadandó élettapasztalatot, hogy most kell enni, 
és minél gyorsabban, mert ha megint háború lesz, akkor majd nem 
lehet. Meg hogy a bombatölcsér módfelett biztonságos hely. Mert ha 
repülőgépről szórják a bombát, oda nem esik több, ahová egyszer 
már hullott, tehát azonnal bele kell ugrani! És mit adott még? Egy 
kétszobás állami bérlakást a kisváros főutcájában, aminek az erké
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lyéről az evangélikus templom és a távolban a zsinagóga is látszik. 
Egy lakást egy házban, ami azelőtt a Lindenbauméké volt: »Horváth 
úr, magát ismerjük, inkább maga költözzön be, mint más. Vigyázzon 
rá, hátha visszajövünk” És bár tényleg visszajöttek a Lindenbaum 
fiúk, és miután összeszedték a padláson elrejtett értékeiket, meg 
sem álltak Amerikáig.

A lakás tehát megmaradt Etelka néniéknek, de hiába volt a fő
utcán, évtizedekig csak a konyhai sparhelt fűtötte a két szobát. Az 
ideológia mindig készen van arra, ami muszáj, Etelka néni is készen 
volt vele. Meg is mondta, hogy nem egészséges dolog fűtött szobá
ban aludni. És azzal sem volt baj, hogy falikút meg váj dling adta a 
fürdővizet - még Etelka néni százéves korában is. Öreg fát nem jó 
átültetni, régi szokásokat nem lehet megváltoztatni: jobb lett volna 
továbbra is a lavór, mert az új évezredben, a fürdő kialakítása után 
Etelka néni nem mehetett többé ahhoz az ablakhoz, ahol a falikút 
volt, és ahol azelőtt a délelőtti napfényt szokta volt élvezni. Utolsó 
éveiben talán ez a kis napfény hiányzott neki a legjobban.

Sok minden elveszett tehát a háborús és olykor a békés évek 
forgatagában is, de megmaradt, és legfőképpen megmaradt a négy 
gyerek, köztük a legnagyobb büszkeség: egy orvos fiú, egy valódi 
főorvos! Meg persze az unokák és a dédunokák. Ja, és egy meg
sárgult családi kép. Tényleg, a fénykép! Etelka nénit mutatja apja 
jobbján, nagyanyja és testvérei társaságában. Még Amerikában 
készült, ahogy a fényképész cikornyás neve melletti felirat is írja. 
Hogyhogy? Hát nem csak Etelka néni édesapja ment ki a tengeren
túlra? De igen. Akkor tehát a családját mégis otthon kellett, hogy 
lefotografálják. Pontosabban itt is - ott is. Etelka néni édesanyja el
vitte az otthon maradt családot a helyi fényképészhez, hogy a férje 
legalább képen láthassa mind a hat gyerekét. A legkisebbet is, aki a 
kép készültekor még ki sem látszott a pólyából. Aki talán még meg 
sem született, amikor az apja már túl járt az Óperencián.
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Etelka néni édesanyja azután a fotót postára adta, hogy a figyel
mes küldemény Amerikában megtalálhassa a férjét, aki akkoriban 
sok más honfitársával együtt éppen egy autógyárban dolgozott. 
Meg is találta. A szeretet leleményes: Etelka néni édesapja odakint 
szintén levétette magát, és a két képet összemontíroztatta, hogy ő is 
ott állhasson a családja körében. Csak egészen kicsit hibádzanak az 
arányok: Etelka néni édesapja éppen egy leheletnyivel termetesebb 
az életszerűnél, ha egyáltalán. Ügyes volt tehát az amerikai fény
képész, volt is nagy csodálkozás, amikor az apával kiegészített kép 
hazaért! A furfangos fotográfia valóban mindenkit elképesztett, 
nagyon sokáig nem is tudták mire vélni a tüneményt. Gondosan 
meg is őrizték a „csodaképet”, aminek a történetét Etelka néni még 
százhárom éves korában is szívesen mesélgetett.

Sok mindent meséltem én is, hiszen hosszú volt Etelka néni éle
te, és a század is, amelyet végigélt, de azt még mindig nem mond
tam el, hogy végül hogy is volt a századik születésnapja. Dacára, 
hogy Etelka néni születése pontos napját nem lehetett kideríteni, az 
ünnepség nagyon szépen sikerült. Hálaadó szentmisét tartottak a 
főtéri templomban, az unokák és a dédunokák is mind ott voltak, és 
hosszan énekelték az ünnepeknek az Ároni áldást. Etelka néni, aki 
akkorra már a köztársasági elnök és a városelnök köszöntőlevelét is 
megkapta, persze sírt. De ők csak énekeltek. Azazhogy énekeltünk. 
Mert Etelka néni nekem a dédanyám.
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A falu szélén egy kis parasztház állt. Kovács Jánosék háza. A sűrű 
akácossal körülvett épület tanyához hasonlított. Mindenki 
tudta, hogy az udvar közepén álló gémeskút vize a legjobb a fa

luban. Sokan ide jártak vízért. A háziak sem bánták. Nemrég még 
gazdag ház volt ez. Pár éve azonban lepusztult. Kirabolták. Elvitték 
az istállóból a lovakat, a teheneket, az ólakból a disznókat, a birká
kat és az udvarból a szárnyasokat is. Csupán Zsófi, az öreg kecske 
úszta meg. Kiszökött az ólból, és elkóborolt a közeli kukoricásban. 
Az udvarban csak a két koromfekete puli, Gombóc és Kormos ma
radt. Kormos lábát puskatussal törték el, azóta sántít a hátsó lábára.

Hárman éltek a kis házikóban. Kovács Jánosné, Julcsi, a lánya 
és a kis Sanyika. Kovácsné fekete ruháiban és fejkendőjében korá
nál sokkal idősebbnek látszott. Alig mozdult ki a házból. Kerülte 
a falut, az embereket. A ház körül mindig talált magának valami 
tennivalót. Csak a gyermekeivel törődött.

Julcsinak számtalan kérője akadt, de ő mindegyiküket elutasí
totta. A családjával maradt. A városi szódagyárban dolgozott. Kevés 
fizetése is sokat számított, hisz ez volt a család egyedüli bevétele.

Sanyika, a vézna kisfiú második osztályba járt. Hamar elsajá
tította az írás, az olvasás és a számolás fortélyait. Az első osztály 
végén Gulyás tanítótól dicséretet is kapott. Szeretett iskolába járni. 
Mindennap korán kelt, s gondosan bepakolta tanszereit iskolatás
kájába, ami egy jutazsákból varrott tarisznya volt. Ezután felvette 
gondosan kikészített sötétkék szövetnadrágját. A nadrág nagy volt 
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rá. Igaz, anyja felvarrta és be is szűkítette, de kétszer is belefért vol
na. Fekete, mindig alaposan megtisztított lakkcipője is legalább 
három számmal nagyobb volt. Nadrágja és cipője is megboldogult 
Jóska bátyjáé volt, aki a háború idején halt meg tífuszban. Sanyika 
örökölt ruháiban úgy festett, mint egy cirkuszi bohóc. Ö kinézeté
vel mit sem törődve, ugrándozva, szökdécselve ment iskolába. Arra 
vigyázott csak, hogy el ne veszítse nagy cipőit.

ö lakott legmesszebb az iskolától, mégis mindig elsőnek ért be. 
Letörölte a táblát, s megnedvesítette a szivacsot akkor is, ha nem 
is ő volt az ügyeletes. Mindig tele volt élményekkel. Sokat tudott 
fecsegni az iskoláról. Nem lehetett befogni a száját.

A tanév kezdetén új tanítót kapott az osztály. Valami furcsa ve
zetéknevű Mihályt. Kezdettől fogva gorombán viselkedett a gyere
kekkel, pofonokat is osztott. Hol ezért, hol azért kaptak ki. A szigor 
és fegyelem híve volt. Kemény legényeket akart faragni diákjaiból. 
Azt mesélték róla, hogy részt vett a háborúban is.

Ahogy a többiek, úgy Sanyika sem szerette az új tanítót. Min
denki félt tőle. Padtársa, Jancsi egyszer olyan pofont kapott, hogy 
az orra vére is eleredt. Az új tanító szemében Sanyika már nem volt 
jó tanuló, s egy idő után ő sem tanúsított olyan nagy érdeklődést az 
iskola iránt, mint azelőtt. Jegyei is leromlottak.

Egy nap búsan érkezett haza az iskolából. Hiába szaladtak elé 
hűséges kedvencei, Kormos és Gombóc, ezúttal gazdájuk nem si
mogatta meg őket. Búskomoran kísérték őt a konyhaajtóig.

- Mi baj, kisfiam? - kérdezte édesanyja, mikor a fiú belépett a 
konyhába, s lassú mozdulattal félrehúzta a rakott tűzhelyen a már 
gőzölgő krumplilevest. - Mondd, mi baj van? - kérdezte újra.

- Nem tudtam a verset! - válaszolta zokogva Sanyika, s az ing
ujjával letörölte arcáról a könnyeket.

- Nem tudtad a verset? - kérdezte csodálkozva anyja. - Hiszen 
nekem elszavaltad tegnap este. Hogy lehet az, hogy nem tudtad?
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Sanyika könnyes szemekkel csak állt szótlanul a konyha köze
pén. Nem tudott válaszolni. Anyja gyengéden megsimogatta arcát, 
majd helyreigazította a széltől összekuszálódott haját. Sanyika ek
kor kiöntötte szívét. Elmondta anyjának, mi nyomasztja már egy 
ideje. Anyja szótlanul hallgatta. Furcsa érzés fogta el, de sikerült le- 
küzdenie, akármi is volt ez. Fia nem vett észre semmit. Gyengéden 
magához ölelte, s köténye szélével letörölte arcáról a könnyeket.

- Na, jól van - szólt halkan. - Menj, csináld meg a leckét. Nem
sokára jön Julcsi, és ebédelünk.

Mielőtt még Sanyika befejezte volna leckéjét, már megérkezett 
nénje a munkából. Fáradtan, kimerültén és éhesen ült asztalhoz. 
Azonnal feltűnt neki öccse kisírt szeme.

- Mi a baj? - kérdezte.
- Nem tudta a verset - válaszolta gyorsan az anyja.
- Ej, ha csak ennyi gond lenne az életben! - legyintett Julcsi mo

solyogva.
Anyjukat ekkor újra az a furcsa érzés fogta el. Arca bevörösö- 

dött. Megpróbált újra úrrá lenni érzelmein. Most nem sikerült.
- Mondod te - emelte meg a hangját, és szinte ordítva foly

tatta. - A tanító meg mást mond. Meg akarja ezért buktatni. Egy 
nyavalyás vers miatt, arról a pökhendi vezérről meg a rablógyilkos 
bandájáról - hadarta. - Megbolondult ez a tanító? Mit akar ez a 
vörös szemét? Most a gyerekem van soron? Még mindig nincs vége? 
Nem volt még elég? - csapott egy jókorát az asztalra. A kis, vézna 
asszony akkorát ütött, hogy az asztalon álló tányérok meg evőesz
közök megugrottak. A tálban ide-oda lötykölődött a gőzölgő leves. 
Egy kevés az asztalra is kilöttyent, egy tenyérnyi nagyságú piros fol
tot hagyva a fehér abroszon. Sanyika rémülten nézte anyját. Még 
soha nem látta ilyennek. Ügy érezte, ő minden baj, minden gond 
okozója. Lecsapta fejét, és újra eleredtek a könnyei.

- Hagyd, anya! - szakította félbe anyját Julcsi. - Ezt nem szabad 
mondani. Még valaki meghallja - csitította anyját, majd az asztalon 
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átnyúlva megszorította kezét. Egymás szemébe nézve ők is könnyez
tek. Egy ideig csendben ültek mindhárman. Majd mintha mi sem 
történt volna, anyjuk a tőle megszokott lágy hangján szólalt meg:

- Együnk. Kihűl a leves.
Ebéd után Sanyika anyjának segített. A kertben mindig akadt 

munka. Sanyika a gémeskútból hordta a vizet, és locsolgatta any
ja és nénje friss palántáit. Díszléptekkel, ahogy a katonáktól látta, 
masírozott az udvarban. Közben hangosan gyakorolta a verset. Né
ha-néha félresikerültek a lépések - nem is csoda, hiszen két jókora 
vödröt cipelt. Ilyenkor a szavalás is elakadt.

Már kívülről fújta a verset, mégsem volt nyugodt. Csak ne kelle
ne a képre nézni - gondolta magában. - Az egy varázskép. Megba
bonáz. Az az oka mindennek. Szívesen széttépné vagy kihajítaná az 
ablakon. De nem szabad. Az a nagy vezér képe.

Este fáradtan tértek nyugovóra. Az anyja a sezlonon, Sanyika és 
Julcsi a nagy hálóágyban aludtak.

- Julcsi - furakodott a fiú a takaró alatt nénje mellé -, ti most 
haragszatok rám? - kérdezte suttogva.

- Ugyan már, te kis butus, hát persze, hogy nem haragszunk! - 
válaszolta Julcsi.

- Tudom én a verset - folytatta halkan. - Anyának elszavaltam. 
A tanító azt mondta, arra a képre kell nézni, mikor szavalunk, ami 
a tábla felett van. A vezér képe. A vers róla szól. Neki szavaljuk el - 
magyarázkodott Sanyika, miközben fejét nénje vállára tette. Egy 
pillanatra elhallgatott, majd alig hallhatóan folytatta. - Tudod, el
kezdtem a verset, és felnéztem a képre. A képen egyenruhában van. 
Vállán a rangok, a mellén meg a kitüntetések. Sapkáján az a nagy 
ötágú csillag - ekkor újra elhallgatott. Megint könnyezett. - Ilyen 
volt a sapkájukon azoknak is, akik... Akik elvitték apát.

Julcsi magához szorította öccsét.
- Jól van, majd sikerül elszavalnod - csitította. - Tudom, hogy 

sikerülni fog! De most aludjunk, mindjárt itt a reggel.
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Sanyika másnap is szokásához híven korán ért be az iskolába. 
Senki sem volt a tanteremben. Aznap is gondosan tisztára törölte a 
táblát és megnedvesítette a szivacsot. Erőt vett magán. A tábla fölé 
nézett. A vezér képére. Komoran nézett arra a megbabonázó képre. 
Ekkor támadt egy gonosz ötlete. Szíve majd’ kiugrott helyéről izgal
mában. - Bátor vagyok - gondolta magában. Ekkor gyorsan a táb
lához húzta a tanító asztalát, és arra tett egy széket. Felkapaszkodott 
ennek az összetákolt emelvénynek a legtetejére. Nem volt ez nagy 
mutatvány, hisz úgy tudott ő fára mászni, mint a macska. Innen, a 
szék tetejéről már elérte a képet. Leemelte és az ablak felé fordította. 
A tavaszi nap sugarai átvilágítottak rajta, s a hátlapról is tökélete
sen látszott a vezér. Előkotorta tarisznyájából szépen meghegyezett 
ceruzáját, megcélozta a helyet, majd két kis lyukat fúrt. Pontosan a 
vezér szemgolyói helyén. - Nesze te gazember! Most vak vagy. Nem 
fogsz többet bámulni - gondolta magában -, és ugyanolyan gyor
sasággal mindent visszatett a helyére. Még egy elégedett pillantást 
vetett művére. A lyukakon keresztül látszott a fehérre meszelt fal, 
de alig volt észrevehető. Sanyika elégedetten bólintott néhányszor, 
majd padjához ment, s elővette tanszereit, mintha mi sem történt 
volna. Ekkor érkeztek csak szép sorjában osztálytársai.

Amikor a tanító is beért az osztályterembe, és elérkezett a vers
mondás ideje, Sanyika katonásan kiegyenesedett, és emelt fővel, a 
vezér képére nézve kifogástalanul elszavalta a verset.

A tanító helyeslőén bólogatott Sanyika tökéletes feleletét hallva.
- No, gyerekek, így kell ezt a verset szavalni! - dicsérte a fiút.
Sanyika vigyorgott, nagyon boldog volt. Lelkében az öröm és a 

káröröm együtt tombolt. Sikerült!
A csínytevést csak néhány évvel később vették észre, amikor az 

osztálytermet meszelték és a vezér képét leemelték helyéről. Sanyika 
akkor már felső osztályos volt, s rég tantermet váltott. A kis csíny
tevésből óriási kalamajka lett. Szabotázsakciónak, bűncselekmény
nek, hazaellenes cselekedetnek minősítették. Sokáig keresték a tet-
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test, aki a kárt okozta, s megcsorbította az ország, a párt, a dolgozó 
nép és a vezér tekintélyét. Bármennyire is igyekeztek, senkire sem 
tudták ráfogni a dolgot. Pedig jó lett volna újra valakit megverni, 
megrugdosni vagy akár felakasztani, főbe lőni, ahogyan korábban 
is tették bűnösökkel, de ártatlanokkal is. Ez sokkal nagyobb bűn 
volt minden addiginál, hisz a vezér képét, így őt magát sértették, 
gyalázták és csonkították meg, az ilyen dolgokat pedig csírájukban 
kell elfojtani. Egy jelszóra. A nép nevében.
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Kanyó Gazsó Tünde

HALKA-REGE





Halka Rozinak csak a neve volt békét sugallóan szelíd - ő maga 
aligha. Munkahelyén, a szövőgyárban sokan tartottak - de 
még többen voltak, akik egyenest féltek - a nyelvétől. Lobbanékony 

és házsártos asszony hírében állott. Pedig hajdan galambszíve volt.
1952-ben vonattal érkezett a városba, az állomáson várta a ro

konait. Háta mögött a mellékvágányon veszteglő vagonból rakodó
munkások lapátolták az apró szenet sűrű köpködések és káromko
dások közepette a speditőrre. A lány nem mert feléjük sem nézni, 
kezében papírkoffer volt, tarka kartonruhában és nagy fekete cipő
ben sétált. A rokonok lovas kocsival jöttek érte, miközben a bakra 
kapaszkodott, egy limuzint látott tovasuhanni a nyárfák között. Azt 
hitte, ébren álmodik: Lórit, a volt osztálytársát látta benne ülni, aki 
akkortájt asztalosnak tanult. A restiben egy rekedtes hangot hege- 
dűszó kísért:

„Ahová le fognak tenni, 
Síromra nem borul senki...”

A kútásó, Rozi apja, nem tért vissza a háborúból, a lány arra 
gondolt, hogy hol lehet a sírja, és megborzongott. A tömzsi ángya 
oldalba bökte, hogy tán beteg, Imre bácsi legyintett, fruskatempó, 
ábrándozik a lány. Azt náluk nem lehetett. Hívő emberek módjára 
segítették az árvát, munkát találtak neki a szövőgyárban. Vasárnap 
sem hagyták henyélni, táncmulatságba vitték, hogy mielőbb párra 
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leljen. Rozinak megakadt a szeme a Bognár Andrison, aki szelíd 
volt és hallgatag. Imre bátya azt mondta, az Andrist jobb, ha elfe
lejti, valami volt annak a tüdejével. Imre bátya húgának tüdőrákja 
volt, valósággal megfulladt a lány karjában - Rozinak mégis tetszett 
a fiú. Csak őt leste, de a fiatalembert nem érdekelte a tánc, annál 
inkább az amatőr rádiózás. Aztán összebútorozott egy német lány
nyal - Rozi dacból hozzáment a rakodómunkás Halka Gyurkához, 
aki nem volt rossz ember, csak épp nem hozzá való. Nagyboldog
asszony napján, vagyis augusztus tizenötödikén megszületett a fiuk, 
ifjú Halka György, akit az anyja jóvoltából mindenki csak Csöpinek 
hívott. A nagyszülők örömükben táncra perdültek. Csodálkoztak 
a szomszédok, hogy a nagymama, a máriás Ha ilyesmire is kapha
tó. Azért hívták máriás Ilának, mert az utcán is rózsafüzér volt a 
két kezén, lépegetett, miközben vértelen ajkai némán mormolták 
az ima szavait, ha ráköszöntek, akkor sem hagyta abba, csak bólin
tott. Három gyereküket temették el Gyurka előtt, akkor szokott rá 
az imádkozásra. Az emberek csak egyszer hallották káromkodni, 
amikor a két városrész közt - mert a híd épülőben volt - csónakkal 
közlekedtek ide-oda. Ha véletlenül a vízbe lépett, nyomban sorolta, 
hogy kit hová, meg miért és hogyan. Halka György suszter néha 
mondott egy-két cifrát, és csak sátoros ünnepen ment templomba. 
Jól éltek ők, nem veszekedtek. Gyurka fiukra ráhagytak mindent, 
csak hogy megmaradjon. Csínytevéseire legyintettek, hogy gyerek 
az még - ha nem segített a ház körül, ha nem tanult, akkor sem 
mondtak mást. Örültek, amikor rakodómunkás lett a vasútnál, 
mert a lapát mellett majd megizmosodik. Úgy is lett, de az ivásra 
is rászoktatták a munkatársai. Mondogatták: „Igyál, kiskomám! Le 
köll mosni a port, máskülönben a tüdődre megy, aztán hiába imád
kozik érted az anyád!” A fia születése után többet nem hált Rozival, 
egy ágyban aludtak, de nem történt köztük semmi. Nem tudta rá
venni magát, de arra sem, hogy erről Rozival beszéljen, arra, hogy 
mással beszéljen, eszébe sem jutott. Az asszony karnyújtásnyira 
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feküdt, de mintha hálóval lett volna körülvéve - nem tudta meg
érinteni, megfogni a gömbölyded vállát, a szépen ívelő derekát, és 
magához húzni, ölelni, csókolni - eggyé válni vele, majd jólesően 
megpihenni mellette, a hajával játszadozva. Ügy érezte, bezárkózott 
egy ablaktalan szobába, a kulcsot elveszítette, és nincs kiút. Eleinte 
a munkába menekült, a vasútnál lapátolt, otthon az új házat építette 
Rozival a régi mellett. Az asszonyra amúgy nem volt panasza, győz
te az a munkát, csak a nyelve lett durva, úgy káromkodott minden 
semmiségért, hogy Gyurkának sokszor tátva maradt a szája - meg 
a sok aranyholmitól, merthogy sorra vásárolta az aranygyűrűket, 
fülbevalókat és medáliás nyakláncot, elment az öreg Reiber fogor
voshoz, és arany szemfogakat csináltatott vele, a kollégák bökdösték 
is amiatt: „Na, mi van, komám, aranyos lett az asszony?” Az lett, ő 
meg részeges, mind többet nézett a pohár fenekére, sokszor a társai 
kísérték haza, de az a gyalázatos dolog is megtörtént, hogy a felesé
ge talicskában tolta haza, és a verandán ágyazott meg neki.

- Apu, te itt alszol? - kérdezte tőle a kisfia, amire ő csak hüm- 
mögni tudott, és egy hétig nem ment dolgozni. Rozi dühös volt, 
csörgött az edényekkel, az anyósa azt találta mondani, hogy min
denkinek van helye a nap alatt, ő nyomban ráfelelte:

- Van, hogy az Isten verje meg a gurgulás fajtáját! És megverte - 
Gyurka belefulladt a csatornába. A temetés utáni héten Gyurka 
anyja agyvérzést kapott, az orvosok megtették érte a megtehetőt, 
négy hét múlva hazakerült a kórházból, Rozi és az öreg Halka vi
selték gondját. A látogatók megállapították, hogy nagy a baj, a sze
rencsétlen Ha még imádkozni sem tud. Rozitól attól kezdve kezdtek 
félni az emberek: szétrebbentek az útjából a játszadozó gyerekek, a 
várandós nők védekezőleg karolták át növekvő pocakjukat, ha el
ment mellettük, a kisgyermekes anyukák, ha szembekerültek vele, 
bármiképp elrejtették előle a kicsik arcát. Rozinak annyi gondja 
volt - a gyerek, a gyár, az öregek -, hogy mindebből nem vett ész
re semmit. A gyárban gyakran fölkereste az özvegy gépészmérnök,
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Szukola János, aki kopasz volt és ragyás arcú. Megkérdezte, van-e 
szakadás, aztán, hogy vehet-e az asztalon lévő tányérról pogácsát 
vagy kalácsot, Rozi normára dolgozott, azért hozott ilyen-olyan ha- 
rapnivalót, hogy időt spóroljon. A művezető meg a raktáros, akik 
még Gyurka életében bepróbálkoztak az asszonynál, figyelmeztet
ték a mérnököt:

- Tartsd magad távol a Rozitól. Ha megcsókol, még békává vál
tozol!

- És te amúgy sem vagy egy világszép férfi! - röhögtek kajánul, 
de János elengedte a füle mellett, meg sem fordult.

Elmúlt tíz év, máriás Ha állapota nem változott, néha a kere
kes székben bóbiskolt, majd újra ágyba került. Néma maradt, de 
már imádkozott, csak úgy, rózsafüzér nélkül - minden tized után 
az egymásra simuló hüvelykujjai jelezték, hogy a Miatyánknál tart. 
Csöpiből legény lett, a bőrgyárban dolgozott mint járműjavító, mo
torkerékpárt vett magának, és esténként az öreg Viktus kiskapujá
ban turbékolt a szomszéd Leonkával, s ahogy az lenni szokott, nem 
tudták, meddig az eddig, ami a lányon hamar láthatóvá vált, a szülei 
fölkeresték Rozit, akit az öreg Halka házban találtak, ott is teleped
tek le a verandán, hogy megbeszéljék a fiatalok dolgát. Az ember 
kezdte, majd az asszony folytatta. Rozinak már az első mondatoknál 
ökölbe szorult a keze. Még hogy az ő Csöpije és ezeknek a haszonle
sőknek a ványadt, halvérű lányuk - olyat nem fog látni a világ! Az a 
Leonka olyan azzal a nagy éhes szemével, mint aki rögtön fölfordul, 
ha nem kap egy szelet rántott húst. És a két nagy copák vállcsontja, 
semmi kis melle, keszeg fara - Uram, ne vedd vétkemül, olyan az 
egész lány, akár egy a bibliai sovány tehenek közül.

- Rálőcsölnétek a fiamra a más gyerekit, mi? - kérdezte magá
ból kikelve.

- Dehogy a másét, az én lányom nem volt mással, csak a Csöpi- 
vel! - kiabált Leonka anyja. Szó szót követett, pattogtak a szitkok, az 
átkok, a nagy patáliára ért ki az öreg Halka.
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- Ha kegyelmet ismertek, csöndesebben. A feleségem az előbb 
halt meg.

A szomszédok mondtak néhány vigasztaló suta szót, majd a kapu 
felé vették az irányt, az asszony onnan még visszaszólt Rozinak:

- Ha útját állód a fiataloknak, ne legyek én Stefka, ha lesz fiú
unokád! Aki odafönn van, azt nem lehet becsapni, de nem ám!

- Jaj, Rozi! Kemény szavak ezek... - motyogta az apósa.
- Kemény szavak? - nézett rá Rozi - Inkább hablatyolás.
Két hónap múlva Leonkáék családja végleg elköltözött a város

ból. Rozinak már régen tetszett a barátnője pártfogoltja, a babaarcú, 
fehér bőrű Miro. A lány árva volt, akárcsak Rozi. Jó asszony lesz be
lőle, ragaszkodó. Miro Csöpinek is tetszett. A nagy szegfűs eljegy
zésről fénykép is készült, a Siflis Árnál kirakata közepébe helyezte 
azt, melyen kétfelől a fiatalok fél kézzel fogták a kosarat, Rozi kissé 
föléjük emelkedve átkarolta a vállukat. A kép láttán az emberek cso
dálkoztak vagy nevettek:

- A mama olyan fölöttük, mint az őrangyal!
- Dehogy! Olyan, mint az ék!
- Amazt a lányt elmarta a fia mellől. Lehet, hogy ezzel az új lány

nyal jól megjárja majd - vélekedett az egyik nő.
Miro nagyon hanyag és lusta volt: a bugyiját a székre akasztotta, a 

melltartóját az asztalon hagyta, ha Csöpihez barát jött, a fia kapkod
ta azokat. Az első kislány születése után segített neki, főzött nekik 
egy hónapig, kimosta a halomra dobált pelenkát, de a szobájukban 
azután is nagy volt a fölfordulás, a kakiszag már az ajtóból érződött. 
A fiának nem mert rá panaszkodni, az apósának csak egyszer, mert 
azt mondta, Rozi maga választotta a menyét, most teljék kedve ben
ne. Hogy távolabb kerüljön a menyétől, rávette a fiát, hogy építse
nek maguknak házat az udvarban, bőven van hely. A második kis
lány születésekor az emberek már a Stefkát emlegették, Rozi úgy tett, 
mintha nem hallaná, a harmadik kislánynál már a képébe mondták, 
meg azt is, hogy a Leonkának fia született, szakasztott olyan, mint a 
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Csöpi. Rozi, amióta a városba jött, akkor ment el először gyónni. Leg
nagyobb meglepetésére a templomban a volt osztálytársa, Lóri jött 
elébe, nem tudta, hogy pap lett. Örültek a találkozásnak. Rozi eleinte 
zavarban volt, de a plébános kedvessége révén hamar föloldódott - 
abban a hitben, hogy minden jóvá tehető, megnyugodva ment haza. 
Otthon nagy szerencsétlenség várta: az apósa leesett a kerékpárról, 
eltörte a csípőjét, a kórházi kezelés után ő ápolta. Halka sajnálta a me
nyét, és dicsérte az ügyességéért. Rozi örült, kevesebb időt tölt otthon, 
ritkábban látja a menyét, nincs alkalom veszekedni. Amikor már sen
ki sem reménykedett, világra jött a legfiatalabb Halka György, valósá
gos kis lakodalom volt a keresztelője. A rákövetkező napon az apósa 
csendesen meghalt - elaludt. Rozi fél év múlva nyugdíjas lett. Már 
rendszeresen járt templomba, évente legalább kétszer gyónt, vasárna
ponként áldozott. Lóri atya meggyőzte, hogy jó hangja van, és járjon 
a templomi énekkarba. Fölbukkant Szukola János, már ő is nyugdíjas 
volt. Kérte Rozit, jöjjön hozzá Zentára, szép kertes háza van, járhat
nának táncolni, sétálni a Tiszára. Nem ment, mert Csöpiről kiderült, 
hogy gyomorrákja van, megoperálták, aztán következett a sugárkeze
lés, a gyakori rosszullétek miatt legyengült, már csak árnyéka volt régi 
önmagának, de még így sem volt nyugta, kijárt megrakni a központi 
fűtésű kályhát, a Miro arra is lusta volt. Pénzük alig volt, Rozi, ameny- 
nyire lehetett, segítette őket. És amitől legjobban félt, bekövetkezett: 
a fia meghalt. Attól kezdve a temetőt járta, leült Csöpi sírjánál, és bo
csánatot kért az egyetlen gyerekétől, amiért gonosz volt hozzá, min
dent elmondott neki, aztán csak ült a sírja mellett, otthon nem volt 
nyugta, a menye azon volt, hogy mind jobban megkeserítse az életét. 
De ő sem volt különb, állandóan szidta a menyét, hiába kérték, hogy 
ne tegye. Aztán úgy döntött, fürdőbe megy.

Halka Rozi nyomtalanul eltűnt. Keresték a fürdőben. Oda nem 
érkezett meg, Szukola Jánosnál sem járt, a szülőfalujában sem lát
ták. A rendőrség munkatársai többször átvizsgálták a házát, kihall
gatták a hozzátartozóit, a barátait, de az asszony nem került elő.
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A templombúcsú napján az énekkar tagjai ott maradtak az ud
varban, harmonikaszó mellett daloltak, mindenkinek sorra került a 
nótája. A kántor odafordult a plébánoshoz:

- Most a maga nótája következik, plébános úr. Mondja csak, 
majd eldanoljuk - biztatta.

- Nekem nincs nótám. De helyette énekeljük el Halka Roziét. 
Csak az a baj, hogy csak a refrénjét tudom.

- Halljuk, halljuk! - szólt mindenfelől a biztatás.

„Ahová le fognak tenni, 
Síromra nem borul senki...”
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Lázár Szűcs Anikó

ANYATEJ





Anyám látogatóban van nálunk még egy pár napig. Hasznos 
akar lenni, mindent sorba vesz, sikál, pakol, takarít. Ma a fri
zsideren a sor. Ahogy belépek a konyhába, a frizsider polcait húzza 

ki, az áttetsző üveglapok egyesével a mosogatóba kerülnek. Tej, vaj, 
sajt a kredencen. Izzad, sietne anyám. A mélyhűtő részt nyitja, ki
pakol mindent. Rátalál a másfél éve ott álló zacskókra, melyekben 
fagyasztott tejem fehérük, sárgállik. Felém fordul. Ezt ki kéne már 
dobni, mondja. Úgyse kell. Megígérem, hogy kidobom majd. Be- 
büdösödik, folytatja, és inkább a vécén húzzam le. Nem hinném, 
hogy szándékos a tapintatlanság, csak elfelejtette. De az is lehet, 
sose tudta. Nem szólok, csak kóstolgatom a szavakat, a torkomba 
ragadtakat. Az alaktalan kis nejlonzacskók félrehajigáivá fekszenek 
a kredenc alatt. Olvadnak.

Egy idő után egy nagyobb nejlonzacskóba gyűjtöm őket. Másfél 
éves fiam a lábam alatt botladozik, amint a lépcsőn kifelé indulok. El
viszem inkább a szomszédos tömbház kukájába, mondom anyámnak 
kelletlenül. Neki mindegy, fáradt, csak fejezné a fridzsidersúrolást 
már. Már nem tudom miért, de a férjem a padláson van, onnan szól, 
hogy az sem lesz méltó vég a tejnek. Nem említem, csak eszembe vil
lan az őszi napok egyhangúsága, a nyikorgó kézi pumpa, a kesergés, 
hogy nem elég a tej, nem vagyok elég. Felkészületlenségemben azt 
találom mondani, hogy beöntöm a tejet a kertbe.

Egyesével tépem fel az apró csomózott kis zacskókat. Már ol
vadni kezdtek, a zacskók oldalán sűrűbb, darabosabb a lé, a jeges
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rész áttetszőbb, alaktalan. Letérdelek, és kifejtem az első darabokat 
a zsírtól kissé csúszós zacskókból. Ujjaimmal kifejem a maradék le
vet, és az üres zacskót egy másikba teszem. Egy a rózsa tövébe, a 
következő az íriszek közé. Minden zöldül, javában hajt már. Az ötö
dik zacskónál bőgök már, kicsi fiam továbbra is mellettem, a fűben 
tesz-vesz, hívja is anyám a nyitott konyhaajtóból, hogy húzzon már 
cipőt. Nem nézek fel, csak merev hanggal biztatom, fogadjon szót 
a mamának. Folyik a tej a kertbe. Folyik a taknyom, könnyem is. 
A kutya is kíváncsian beleszagol az utolsó, liliomokhoz pottyantott 
jégdarabba, de otthagyja.

Ami maradt: egy nagyobb zacskó tejszagú hulladék. A kukába 
dobom, holnap úgyis viszik a szemetet. A kezem vasszagú, vérszagú 
a tejtől, és siratom azt is, hogy most bemegyek, kezet mosok, és el
tűnik ez is. A kertben is bűzleni fog, mondja anyám, és fel sem néz a 
sikálásból. Nyilván igaza lehet, mert amikor később kinézek, fehér, 
aludttejszerű cafatokat találok a jégdarabkák helyén. A sűrűje. Egy 
ásóval keverem a földbe a tejzsírt, a fölét földdel forgatom.

Ezt már nem siratom.
Megszagolom a kezem. Szappanszagú.
A fehér mélyhűtő nyitott ajtaja makulátlanul tátong a konyhában.
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Móra Regina

HÁROMSZÖG





egyférfi

Negyvenéves vagyok. Életem felét leéltem. Micsoda optimiz
mus!, lehet, többet is. Néhány korombéli ismerősöm már nem is 
él. A felgyorsult élet, a stressz... A gyors halál, vagy éppen a lassú, 
bárkit utolérhet. Azt gondoljuk, velünk nem történhet meg, aztán 
mégis. Ne bízd el magad, jobb félni, mint megijedni, és sorolhat
nám még a hasonló közhelynek tűnő bölcsességeket, de nemhiába 
nevezik bölcsességnek, van benne valami... bölcs? Szóval, minden 
megtörténhet, főként az, amiről azt gondolnánk, hogy á, velem az 
biztos nem!

Az utóbbi éveimért szeretnék hálát zengeni a Magasságosnak, a 
sorsnak vagy ahogy akarod. Most meg is teszem. Szép életem volt. 
Meg kell osztanom másokkal, hogy könnyítsék lelkemen, bevalljam 
tettemet, hogy dicsekedjem, megmutassam milyen teljesen és bol
dogan éltem. Te pedig tanulj belőle, tapasztalj és ítélkezz! Emberek 
vagyunk, szeretünk mások fölött ítélkezni, hát most rajta, kértek rá. 
Ez voltam, és ez vagyok.

*

Megéltem a krisztusi kort, meg is haladtam. Nem búcsúzom, 
szándékozom még élni, jól élni. Remekül érzem magam, sőt, úgy 
döntöttem, férfikorom javában változtatok az életemen, jobbá te

165



szem. Nem mondom, hogy az eddigi rossz volt, de elégedetlen va
gyok, többre vágyom, és múlik az idő, a drága idő, amelyet vissza
forgatni nem tudok.

Mondom, jól vagyok. Aktív. Sokat mozgok. Tornázom, edzek. 
Olykor focizom a haverokkal. Egészségesen táplálkozom. Figye
lek a testemre. Jóképű vagyok, a visszajelzések ezt igazolják, bár én 
gyakran szigorúbb vagyok önmagámmal, de... ez már az én problé
mám. Bevallom, hízeleg, ha dicsérnek, és kell, szükségem van a jó 
szóra, valahogy előrevisz.

Jó munkám van. Vállalkozó vagyok, saját magam ura, ezért nem 
függök mástól, viszont a felelősség is nagyobb. De állok elébe. Jól 
veszem az akadályokat. Jó vagyok ebben. Bátornak és vakmerőnek 
tartom magam. Olykor erre rá is fizetek. Megéri a kockázatot.

*

A feleségem jó asszony, jó háziasszony. Rendezi a gyerekeket, jó 
anya. Főz, mos, tisztán tarja a házunkat. Kilenc éve vettem el, mert... 
nem tudom, mért vettem el feleségül. Ez már többször felmerült 
bennem, aztán halványan valami dereng, de nem éppen meggyőző. 
Ott volt, hallgatott, azt tehettem vele, amit akarok. Csak bólintott, 
és fanyarul mosolygott olykor. Ritkán nevet, inkább mosolyog. Ta
lán nem is láttam még nagyot kacagni. Csak egy rebbenő mosoly és 
ennyi. Néha olyan érzésem van, hogy ő az én negatív oldalam. Az én 
oldalbordámból készített negatívumom. Megpróbálom egyensúlyba 
hozni az életemet, ezért mókázom, és igyekszem vidám lenni.

Az arca nem tetszik, sosem tetszett. Fehér a bőre, még ha barnul 
is, akkor is áttűnik az a beteges piszkosfehér bőr. Sápadt az arca, és 
világoskék apró szeme úgy ül az orra két oldalán, mintha minden
ki veséjébe akarna látni, mintha mások gondosan rejtegetett, titkos 
gondolatát szeretné megfejteni, és rettegés, megbotránkozás, prü- 
déria olvasható ki a szeméből. Olykor elfelejt pislantani, csak néz, 
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és szinte zavar a tekintete. Szemöldöke szinte nincs is, szempillája is 
csak közelről sárgállik, visszatükrözve haja kopott, fakósárga színét.

Vékony teste, mint egy felkiáltójel figyelmeztet arra, hogy nem 
szereti a szexet, és az ember alá fekszik, ha az akarja, de neki ebben 
nincs semmi öröme. Csak meg akar felelni az elvárásnak, teljesíteni. 
Vékony, inas karjai megadják magukat, lábai ölelnek, ha kell, mellei 
simogatásra készek, ha muszáj. Mintha az erotika és a szexualitás 
vele szemben egy másik bolygón telepedtek volna meg, és rá gon
dolva ez éppen nem jut eszembe. Minek vettem el? Kérdezek, és vá
laszolok is. Vonz ez a teljes alávetettsége, a megadás ezen foka. Azt 
csinálja, amit akarok. Ügy fekszik alám, ahogy én akarom. Megtesz 
mindent. Olyanná válik, amilyenné én szeretném. Kívánságaimat, 
parancsaimat magától értetődően megteszi, teljesíti. Olykor, ha az 
ellenkezik nézeteivel, kelletlenül teszi, de megteszi. Nekem, a férfi
nek, ez kell, ez kellett, gondoltam.

*

Imádom a gyerekeimet. Három gyerekem van. Én akartam őket. 
Mindet. Megszólnak sokan, beleszóltak, minek három. Kedves és 
tisztelt ítélkező olvasóm, én erre vágytam, és mintha mindegy lett 
volna kitől. Hogy gyerekzsivaj vegyen körül. Megvan. Hármat szült 
nekem az asszony. Pontosítok, hármat vettek ki belőle, mert nem 
tudott szülni. Még azt sem tudott önállóan. Ö csak feküdt, nem 
mozdult, és az orvos kiemelte a gyerekeket. Ez is rá vall.

Aztán szoptatott, etetett, főzött rájuk, tisztán tartotta őket. Most 
itt vannak velem. Mindegyik egészséges, szép. A legidősebbnek jó 
érzéke van a nyelvekhez. A középső cserfes és ügyes, nem tudni 
miben jó, mindenben egy kicsit. A legkisebb a sportokban kiváló. 
Imádom őket. Megteszek mindent értük.

*
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Azon a napon, amikor először megpillantottam őt, a nőt, vala
mi odavonzotta a tekintetemet, meg kellett szólítanom. Beszéltem 
ostobaságokat, ő pedig felületes válaszokkal elégített ki, nem volt 
ínyére a beszélgetés. S ez még jobban vonzott hozzá, meg akartam 
mutatni, hogy igenis én fontos vagyok.

*

A következő alkalom jobban sikerült. Egy tánc és más semmi... 
Hazáig dúdoltam ezt meg a többit. Hajnal volt, hazafelé tartottam. 
Az utcai lámpák vidáman hunyorogtak rám, mintha kacsintaná
nak, ahogy most én a világra, boldog voltam nagyon.

*

Azóta rá gondolok, a nőre. Ránéztem a feleségemre. Gyanakvó 
tekintet, gyengéd, szerető ölelés. Elfeledtetni nem tudta velem, csak 
enyhíteni a szenvedést. A lelkem vágyott rá. Hallani, érezni őt, csak 
a közelében lenni. A testi kontaktusra gondolni sem mertem, álom 
volt. Egy tánc, és más semmi... dúdoltam.

*

Tudtam, hogy csak vele lesz teljes az életem. Kell nekem min
den, ő is. Ilyen vagyok. Akaratos, anyám mondta. Hetente láttam, 
közel laktunk egymáshoz, munkahelyünk is összekötött. Láttam, 
ahogy jött, ahogy ment, ahogy létezett. Mintha lebegne a föld felett 
néhány centivel, úgy haladt, gyorsan és könnyedén. Valahogy gyak
ran összefutottunk. Véletlen? Hah. Figyeltem, mikor találkozhatok 
vele. Csak úgy, megtervezve spontánul vagy spontánul megtervez
ve. Szóval, azért dolgoztam az ügyön, még ha néha fel is adtam, 
és kerülni próbáltam. A családomra gondoltam, az árulásra. Lel
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kiismeret-furdalás is volt a dologban. Mint két béri vívó küzdöt
tek egymással: Vágy és Hűség. Próbáltam minél jobban elfoglalni 
magamat, próbáltam sokat dolgozni, próbáltam nem gondolni rá. 
Isten látja, hogy igyekeztem.

*

Folyton érzem az illatát. Ha közel van, ha távol van, ha nem is 
tudom, hol van. Rá gondolok, ha eszem, ha iszom, ha dolgozom, 
ha alszom, ha a feleségemmel vagyok... mindig. Látom a testét, kö
vetem a mozdulatait, hallom a nevetését, az illatát érzem magam 
körül. Megengedtem, hogy megőrjítsen. Akarom, akarom, bármi 
áron. Más nem érdekel. Se asszony, se gyerekek. Csak ő kell. Vál
toztam.

*

Ez fáj. Fáj, annyira kívánom a közelségét. Szeretkezni szeretnék 
vele, és aztán szexelni akarok vele, és aztán megdugni. Teste minden 
részét kívánom. Simogatnám lentről fölig, csókolnám fentről léig. 
Addig simogatnám, míg nem lesz teljesen nedves és kész a befoga
dásra. Aztán csak a mozgás, az ütemes mozgás következne, hol las
sabban, hol gyorsabban, a fejemben lévő melódiától függően, csak 
tánc és más semmi... Ezt szeretném vele, a nővel, aki ha mozog, a 
világ megáll. De nem tehetem, nem az enyém, és ez fáj, rohadtul fáj.

*

Vártam, tűrtem, szenvedtem. Feladtam mindent. Feladtam a 
családomat. Hazudtam és csaltam. Átkozott legyek. De megérte. 
Megkaptam őt, a nőt, akivel minden egyes mozdulatom egy. Csak ő 
járt a fejemben, vele éreztem, vele szenvedtem, vele voltam önma- 
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gam. Teljes életem lett tőle, éreztem. Szembeszálltam az egész világ
gal miatta. Mikor enyém lett, nem számított, mert a világ eltűnt, és 
csak ketten maradtunk. De... aztán...

*

Megcsaltam. Milyen ironikus, megcsaltam őt a feleségemmel. 
Választottam. Gyerekem lesz, örülnöm kell, örülök is. Nem, boldog 
nem vagyok, ahhoz ő is kell. Az arca, a mosolya, a teste, a lebegő 
mozgása. Ha létezik szerelem, ez az.

Érzem magamon az illatát, most is. Mindig.

egy nő

Negyvenéves vagyok. Megéltem sok jót és rosszat. Hálával tarto
zom a sok szép emlékért, és átkozom Istent a szenvedésért. Megke
seredtem. Gyűlölködöm. Pedig nem voltam én ilyen. Jó voltam, jó 
ember. Az utóbbi évek tették ezt velem. Borzalmas volt. Lassú kín
halál. Meghalt egy részem, meghalt a lelkem. Hallgasd meg, és adj 
igazat nekem! Állj mellém, világ, a szerencsétlenségemben! Igazold 
elrontott életem! ítélkezz! Égesd és kövezd, aki megérdemli!

*

Férjhez mentem, és kihordtam három gyereket. Felneveltem 
őket, és még nevelem őket. Háziasszony vagyok. A dolgom, hogy 
főzzek, tisztán tartsam a házat, udvart, mossak, vasaljak, bevásárol
jak. A gyerekeimet rendezem. Ha van időm, foglalkozom is velük. 
A sok munka leette rólam a zsírt, sovány vagyok. A melleim a sok 
szoptatástól elfogytak. Nincs időm magammal törődni. Nincs időm 
mindig szépnek lenni. Sosincs időm szépnek lenni. Nincs időm ma
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gamnak vásárolni, sem kedvem, nincs időm semmire, ami csak én 
vagyok. De nem panaszkodom. A férjem sikeres vállalkozó, jól ke
res. Megteremt mindent a számunkra. Én jó feleség és anya akarok 
lenni, ez a vágyam, és ezért mindent megteszek.

*

A férjem szerint nem foglalkozom eleget a gyerekekkel. Nem 
hallgatnak rám, szemtelenek, és a korukhoz képest már többet 
kellene tudniuk, és nem is önállóak. Igyekszem, ami tőlem telik. 
A férjem ajánlotta, hogyan osszam be jobban az időmet, mit mikor 
és hogyan csináljak, és akkor több mindent elvégezhetek. Igyek
szem. Azt is mondta, hogy milyen ruhákban szeretne engem látni, 
hogyan kellene a hajamat fésülnöm. Ezt is megteszem, bár engem 
zavar a túl szűk ruhanemű, kihangsúlyozza csontos végtagjaimat, és 
nem előnyös, de megteszem. A hajamat is a kedve szerint hordom. 
Ügy viselkedem, úgy csinálok mindent, ahogy kívánja. Ez fontos 
nekem. És nem szégyellem.

*

Kilenc éve vagyunk házasok. Ajánlották őt nekem, hogy jó par
ti, szorgalmas, és nősülni akar. Figyeltem a társaságban, tetszett, 
megpróbáltam közelebb kerülni hozzá, de nem sok sikerrel. Telje
sen más típusú nőkkel foglalkozott. Kedvelte a laza, vicces, harsány, 
belevaló, kihívó és kacér lányokat. Én nem vagyok ilyen. Csendes és 
szorgalmas, ez vagyok. És a fiúk sem kapkodtak értem. Mikor a tü
körbe néztem, tetszettem magamnak. A bőröm fehér színe, testem 
vékonysága törékenynek mutatott. Világoskék szemem is kedvesen 
mosolygott vissza rám. Formás fenekem, vékony lábam, csinosnak 
tűnt. De mikor barátnőim mellém álltak, szinte eltűntem mellőlük. 
Megszűntem létezni. A tükör sem mutatott. Láttam az ő hatalmas 
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nevetésüket, amint kibuggyant a vastag piros ajkakon. Mellettük az 
én vékony és vértelen szám eltörpült. A bőrük csillogott, a szemük 
villogott. Én sápadt voltam, és a szemem szinte nem is látszott a 
fejemből, fakónak és fénytelennek tűnt. Ilyen voltam, és ilyen let
tem mellettük. De őt akartam. Szégyelltem, hogy mennyire akarom 
őt örökre. Segítséget kértem. Barátnőim segítettek. Mindent meg
tettek, hogy felfigyeljen rám. A társaság középpontjába helyeztek. 
Minden előnyös tulajdonságomra rájátszottak. Dicsértek és kedvel
tek előtte, hogy ő is ezt tegye.

*

Sikerült. Megszereztem őt, és odaadtam magamat. Előzőleg 
már eladtam a lelkemet az ördögnek, csakhogy megszerezhessem. 
Aztán meg a testemet neki, hogy tegyen vele, amit akar. Nem el
lenkeztem soha. Alávetettem magamat, így működött a dolog, így 
megfelelt neki, és ha neki jó, nekem is. Megbocsátok neki, ha bánt, 
nem haragszom rá, megbocsátok neki mindig mindent. Féltéke
nyen szeretem, imádom a férjemet. Ha más nőkről beszél, feszül a 
szívem, félek. Ha másokkal flörtöl, reszketek.

*

Mind többet vár el tőlem. Nehezen megy, nehezen haladok az 
alkalmazkodásban. Közben rettegek, hogy elhagy. Tényleg igyek
szem. Azt mondta, hogy elválik tőlem, ha nem változtatok a dol
gokon. A gyerekek nálam maradhatnak, és ő elköltözik. Szomorú 
lettem. Nincs munkám, évek óta nem dolgoztam. Állást sem tudok 
keresni. Hogy tartom el a gyerekeket, hogyan rendezem őket. In
kább nála legyenek, mondtam neki, és ezen meglepődött. Pedig én 
nem mondtam le róluk, csak tényleg nem tudnék velük egyedül. 
Lassú vagyok, nem oly ügyes, mint ő, kudarcot vallanék. Nem va- 
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gyök meg nélküle. Tudtam, hogy kellek a gyerekeknek, úgysem fog 
elhagyni. Igazam lett. Nem ment el. Valami más történt.

*

Másképpen kezdett viselkedni. Pozitívabb lett, vidámabb, otthon 
a hangulatot is kellemessé tette. Játszott a gyerekekkel, huncutko- 
dott velem. Boldog volt, látszott rajta. Továbbra is sokat dolgozott, 
sokat voltam egyedül a gyerekekkel, de mikor éppen itthon volt, 
tökéletes férjként viselkedett, tökéletes apaként. A szexuális életünk 
jobbá vált. Elmondhatnám, hogy tényleg boldog életünk volt, de 
tudtam, hogy valami áll ez mögött. Faggattam. Próbáltam zsarolni. 
Nem sikerült semmit kiszednem belőle. Nem mertem túlzásba vin
ni a kíváncsiskodást. Nehogy bajt csináljak magamnak.

*

Egyik nap az autó egyik ülése másképpen állt. Azt mondta, vitt 
valamit. Aztán a hátsó ülés volt elmozdítva. Árut vitt, kaptam a 
választ. Sokáig kimaradt éjszaka, azt mondta a barátokkal volt. El
ment csak úgy, és nem jött, mikor megérkezett, boldog volt. Tréfás 
és kedves. Éreztem, van valakije.

*

Nem tehettem ellene semmit. Elfogadtam. Egyszer azt mond
tam neki, ha megcsalna, én megbocsátanék. Hát azt teszem. Meg
bocsátok és szeretek. Szeretem őt, a férjemet, a gyerekeim apját úgy, 
ahogy van, hibáival és rossz tulajdonságaival. Miket beszélek! Nincs 
is rossz tulajdonsága, csak én váltom ki belőle, velem van a baj.

Szeretem a gyerekeimet, mert tőle vannak

*
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A múltkor nagyon rossz volt. Összevesztünk, és elment itthon
ról. Hajnalban jött. Tudtam, hogy nála volt, hogy hajnalig vele volt, 
hogy őt szerette, hogy őt simogatta, és őt ölelte. Elképzeltem, ahogy 
egybefolynak, ahogy a férjem egy másik nőt tesz magáévá. Tudtam, 
és nem tehettem ellene semmit, tűrnöm kellett. Mikor megérkezett, 
tusolt. Megpróbálta a látszatot fenntartani. Le akarta mosni magá
ról a nő illatát. Lehet, hogy sikerült is neki, de én mégis éreztem, a 
telkemmel éreztem, hogy hol volt, kivel volt, mit csinált.

*

Még alázatosabb tettem. Kedves és odaadó. Csókoltam, amikor 
csak tudtam, és öleltem. Én kezdeményeztem a szexet, amit nem 
szoktam. Folyton kedveskedtem és szeretgettem. Le akartam győzni 
a másikat. Legalábbis megpróbáltam. Elképzeltem, hogyan nézhet 
ki, milyen tehet a másik nő. Tudtam, hogy nem olyan, mint én, hogy 
más, olyan, amilyet ő mindig kívánt. Számtalanszor összeraktam, 
mint egy kirakós játékot. A faggatással megpróbáltam közelebb jut
ni a megoldáshoz, hogy újabb és újabb tényekkel pontosíthassam a 
puzzle-t a fejemben. Ki tehet, és milyen tehet, aki elvette őt tőlem 
és a gyerekeimtől? Miről beszélgethetnek, és mit mond el rólam? 
Ismerem-e vagy ismeretlen számomra a másik? Szinte belebolon- 
dultam a gondolataimba, a megválaszolatlan és mégis megválaszolt 
kétségeimbe. Osztoznom keltett a férjemen.

*

Visszakaptam az életemet. Üjra teljes család vagyunk. Terhes va
gyok, és majdnem elégedett is. De mikor hazajön, szomorú és csa
lódott, és olykor még ismeretlen illatot érzek rajta, és akkor ismét 
megváltozik, vidám a szeme. Csak ne tartanék úgy tőle, a másiktól.
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a másik

Negyvenéves vagyok. Meg fogok halni, mint mindenki más. De 
előbb még valamit el kell érnem, be kell fejeznem, lezárnom, aztán. 
Egy virág nőtt a gyomromban, olykor gyarapodott, olykor meghúz
ta magát, mintha nem tudná, mit is akar, bizonytalan kis virág volt. 
Ott szunnyadt bennem. Megvolt mindene. Belőlem táplálkozott 
évekig. Hallgasd!

*

A férjem jó ember, igen, ezt mások is mondták. Van két gyere
kem. Dolgozom. Karrier. Mikor ő megjelent az életemben, nem volt 
rá szükségem, gondoltam. Aztán múlt az idő. Nőtt a virág bennem, 
változott. Apró gyökerei jól megkapaszkodtak, valamiképpen jó 
volt neki ott, jól érezte magát a helyén. A dolgok is változni kezdtek.

*

A tánc. Fehér nadrágban és ciklámen színű blúzban voltam, 
emlékszem. Nem is figyeltem rá, senkire sem figyeltem, nem volt 
kedvem ott lenni, táncolni. Megfogta a kezem, a derekamra tette 
a másik kezét, forrónak éreztem mindkettőt, és ez a forróság szét- 
áramlott a testemben. Akkor vettem észre őt. Ránéztem, az arcába 
néztem, úgy, hogy most láttam is. A testemben, az ereimben az üze
net futkosott, hogy jó, csak ennyi, hogy nagyon jó. Száz szempár 
szúrását éreztem, és nem törődhettem vele, nem hallgattam józan 
magamra, nem bírtam.

*
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Az első táncunk a bőrömbe, az agyamba, a szerveimbe ivódott. 
Minden mozdulatát rögzítettem az érzékeimmel. A keze sütötte a 
bőrömet, a testem lázba öltözött. Furcsa volt, jó, idegen, jó, ijesztő, 
borzongató, jó, szégyellnivaló. A testem kivirágzott, szép voltam, az 
agyam letompult, a szívem pedig úgy pumpálta a vért, mint talán 
még soha. Boldog voltam, két percig nagyon. Aztán még akartam, 
és még, mint a drog, függővé tett, magához láncolt az illatával, azzal 
a forró erővel, amely belőle áradt, leigázott. És újra táncoltunk, és 
újra, és aztán, mint az e világi dolgok, ennek is vége szakadt. Fel
álltam és hazasiettem. Szégyelltem magam. Szégyelltem, hogy nem 
akarok hazamenni, és hogy ezt mások is tudják, és mások előtt, 
előtte, de főleg magam előtt szégyelltem magam. Siettem, hajnal 
volt, hűvös május végi hajnal. Ezen a hajnalon jó lett volna sírni, 
vagy kiáltani, vagy valamibe belerúgni. Szomorú voltam. Akkor, 
azon a hajnalon valamit megéreztem. Hogy valami befejeződött az 
életemben, és valami új kezdődött. Nem voltam benne biztos, hogy 
jó vagy rossz, de csak rá gondoltam, és hogy most mi lesz. Lírai.

*

Többször összefutottam vele. Talán véletlenül. Beszélgetést pro
vokált, és mindig megnevettetett. Éreztem, érdeklem. örültem, ha 
látom. Vártam is a találkozást. Készültem rá. Az életem érdekesen, 
izgalmasan alakult. Nem tudtam, hogy ilyen is lehetek, csalódtam 
magamban, de hagytam, hadd vigyen az ár magával. A virág pedig 
ott lapult végig bennem, várta, mi lesz velünk, vele.

*

A második tánc. Vártam, kértem, kívántam a táncot, könyörögtem, 
ő megadta, táncolt velem, hosszan, szépen, érzékien, határozottan.

*
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Kezdtem kivirulni. Mondhatom, kezdtünk kivirulni mind a 
hárman: a férfi, én, na és a virág. Folyton nevettem, kacagtam, vi
dám voltam, kacér, szép és boldog. Kinyíltam, akárcsak a virágom 
a gyomromban.

*

Otthon megváltozott minden. Először a gyerek aludt velünk. 
Nem akartam a levegőt sem köztünk. Nem volt elég a veszekedés, 
a sérelmek, a sértések, az elfordulás. Kellett, hogy a gyerek szaga 
köztünk legyen, hogy ne érezzem az övét. Volt, hogy viccelődött, 
élő fal!, mondta, volt, hogy mérgelődött, mért nem alszik a saját 
ágyában!, határozottan elutasítottam. Aztán a másik szoba több 
biztonságot nyújtott, a gyerekszobába költöztem. Nem mondtam 
ki, de tudhatta. Nem akartam vele lenni, mással táncoltam. Idege
sen járkált, idegesen járkáltam. Kerülgettük egymást feszülten. Ha 
választhattam volna, inkább Zsófi lettem volna, mint Nelli, de nem 
tehettem. Iszonyú volt. Az ember vonzza a sorsát, a valónk ellen 
nem tehetünk, nem sokat. Többé nem vétkezhetem magam ellen. 
A végtelenségig vívott harcok után végre elment. Mire elváltunk, 
mire egyedül maradtam, az egyéniségem szétmállott, nem tudtam, 
ki vagyok. Egyedül, ismét tisztán, szűzen. Hogy végre csak vele tán
colhassak. A fejem zúgott a sok hangtól, nem kellene, a gyerek, mi a 
baj, miért, azt gondoltuk, rossz asszony, nem ezt ígérted... a lelkem 
elköltözött belőlem. Egy görcs maradt a helyén, amely csak akart, 
akart, akart, és ment az útján, a végzete felé. Csak tánc és más sem
mi... Szegény... szegény... Az a valami, ami a bensőmet rágta, ette ki, 
maradt.
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Vele táncoltam, csak vele, és ez elég volt, hogy érezzem, az 
enyém, kellek neki, és ilyenkor kevésbé voltam magányos, sőt, nem 
is voltam az. De újra és újra elment tőlem, hazament, ismét egyedül 
maradtam.

*

Pontosan emlékszem a helyszínre, a környezetre, a kavicsokra, a 
színekre, az illatokra, mikor azt mondta, terhes a felesége. A vér ki
folyt a testemből, a füleim zúgni kezdtek, levegőt sem vettem, csak 
a szavai zengtek, megcsalt, terhes, nem igaz, lehetetlen, becsapott. 
Mintha mosolygott volna. Azt mondta engem szeret, engem akar, 
én vagyok a legjobb, aztán nem. Nem sírtam. Vannak dolgok, ame
lyek már túl vannak a síráson, ez olyan volt. Átkozódtam, azóta is. 
Vele táncolok, de minden megváltozott, nem bízom, és a sorsom 
bevégződött. Mint a kör, bezárult. Muszáj vele táncolnom, ő a leg
jobb, nekem, nem tudom őt legyőzni, kitolni magamból. Átkozó- 
dom, csendben. Belül pedig rohadok, a sok átok, gyűlölet eléget, 
felemészt. Óriásivá nőtte ki magát, már nem is virág, nem is valami, 
hanem én, én emésztem el magam. Egyedül maradtam, neki pedig 
megvan mindene. Becsapott, nem, becsaptam magam. Ostobaság a 
tánc, a szerelem, szenvedés, kín, vágyak szánalmas tobzódása, nem 
akarom, elég volt szeretni, az jó, kellemes, elviselhető. Lassan el
égek. Jó lenne feladni, de a gyerekek. Megadtam magam, táncolok 
vele, míg bírom, míg tönkre nem megyek, míg tönkre nem teszem, 
míg nem lesz ő is ilyen vákuumszerű magányban. Bosszút állok, ha 
a maradék életembe kerül, akkor is.
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Tátrai S. Miklós

VÁRATLAN TALÁLKOZÁS





Novák tanár úr nehéz perceket élt át, amikor Robert Schön üd- 
vözlőbeszédét fordította kollégáinak. A fiatal pedagógus jól 
beszélt németül, a tankönyvek anyagait kiválóan ismerte, azokat 

jól alkalmazta. A hétköznapi élet szavaival nem volt semmi problé
mája. A drezdai középiskola igazgatója azonban a magyar pedagó
gusküldöttség tiszteletére olyan köszöntőt mondott, amelyet Goe
the- és Thomas Mann-idézetekkel, valamint a hatvanas évek végén 
elvárt politikai metaforákkal színesített. Beszédét azzal a mondattal 
zárta, hogy meglepetést tartogat a vendégek számára, mert az előze
tes megbeszélésekkel ellentétben mégis tudnak hivatalos tolmácsot 
és kísérőt biztosítani. A mellette ülő, kimondottan csinos, kedve
sen mosolygó hölgy felé fordult. Frau Müllerként mutatta be, azzal, 
hogy magyar származású, ezért mind a két nyelvet kiválóan beszéli. 
Az asszony szólni kívánt, azonban a következő másodpercekben a 
lélegzete is elakadt. A magyar delegáció egyik tagja felállt, hossza
san nézte Müller asszonyt, majd meghatott hangon megszólalt:

- Szervusz, Hédi!
- Tamás! Ez hihetetlen - suttogta az asszony, és ő is felállt, de meg 

kellett kapaszkodnia a szék támlájában. A teremben soha nem hallott 
csend lett, mindenki a két embert figyelte, amint lassan közelednek 
egymáshoz. Müller asszony viaszsápadtan nyújtotta kezét, amelyet a 
férfi elfogadott és megcsókolt, majd egyszerre szólt mindenkihez.

- Elnézést kérünk a kedves kollégáktól, amiért az emlékek és az 
érzelmek elragadtak bennünket. A háború alatt egy faluban éltünk, 
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de már több mint húsz éve nem láttuk egymást, semmit sem tud
tunk a másikról. Ez a váratlan találkozás mindkettőnket meglepett.

Valaki tapsolni kezdett, akit mindenki követett. A feszültség fel
oldódott, mosolygó arcok kísérték a helyüket újra elfoglaló régi is
merősöket. A program vacsorával folytatódott. A magyar delegációt 
vezető minisztériumi osztályvezető valószínű csak tankönyvekből 
ismerte az empátiát. Az egyetlen volt a teremben, aki nem gondolt 
arra, hogy az előbbi percekben sokkal többről volt szó, mint egy 
váratlan találkozásról. Asztalához kérette Hédit, hosszasan ott tar
totta, hogy folyamatosan beszélgetni tudjon vendéglátójával. Tamás 
az előétel elfogyasztása után elnézést kért az asztaltársaságától, és 
a teraszra ment. A langyos nyári melegben a korlátnak támaszko
dott, cigarettára gyújtott. Két ujja közé fogta a füstölgő szálat, maga 
elé tartotta, és hosszasan nézte, ugyanúgy, ahogy valamikor régen, 
amikor a hazatérés mellett döntött.

Szerencsésnek mondhatta magát, hiszen csak 1944 októberében 
kapott behívót, amikor két fivére már évek óta harcolt, vagy ki tudta, 
hol lehettek éppen akkor. A fiatal tanítónak Csáktornyára kellett bevo
nulnia, onnan Érsekújvárra szállították őket. Karpaszományos isko
lára került, amely abban az időben a tartalékos tiszti utánpótlás egyik 
bázisa volt. Februárban menetparancsot kaptak nyugat felé. Akkor 
még senki sem tudta, hogy ők is azon tízezer magyar katona közé tar
toznak, akik a német vezérkar őrült ötletéből Dániában fogják felvál
tani az ottani jól kiképzett és jól felszerelt német csapatokat. Berlinben 
úgy gondolták, hogy az őrzési, rendfenntartási feladatokat a szerény 
katonai képzettséggel rendelkező magyarok is el tudják látni, saját 
katonáikat pedig visszavonják Németország védelmére. Tamás ala
kulata, hol vonattal, hol gyalogosan haladt nyugat, majd észak felé. 
Egyetlen puskalövést sem adtak le, sokuknak még fegyvere sem volt, 
de útközben tapasztalhatták a háború borzalmait. A szövetségesek 
repülőgépei akkor már nappal is támadtak, és ritkán tévesztették el 
a célt. Lebombázott városok, szétlőtt, elhagyott otthonok jelezték légi 
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fölényüket. Egyik alkalommal a vadászgép hangját időben meghalló 
és az út menti fák közé rohanó magyar katonákra ügyet sem vető piló
ta egy német katonai személyautót vett célba, amely már nem tudott 
elmenekülni. A géppuska hosszú sorozatot adott le, több lövedék ta
lálta el a jármüvet. Az áldozatokat a magyarok húzták ki az autóból. 
A fiatal, kölyökképű sofőr halálos lövést kapott, de még élt. Tamás ke
zei között hunyta le szemét. Utolsó erejével egy megcsonkított feszüle
tet húzott ki zubbonyából, amit a magyar katona felé nyújtott. Tamás 
elvette, és döbbenten látta, hogy a keresztet és rajta Jézust a fiú testét 
átütő sorozat szétroncsolta. Megrázó élmény és súlyos figyelmeztetés 
volt: az utak veszélyesek, senki sincs biztonságban. A csodával határos, 
hogy Tamásék komolyabb baj nélkül érték el Aalborg városát. Az ot
tani lakosok, ahogy a dánok útközben szinte mindenütt, nem ellensé
geskedve, inkább sajnálattal, sokan rokonszenvvel fogadták a magya
rokat. Különösen azután, amikor kiderült, hogy nem önszántukból 
jöttek, kényszerítették őket. A német tisztek nem nézték jó szemmel 
a dánok és magyarok barátkozását. Többször fogalmazták meg til
takozásukat, hiszen mindenkiben ellenállót, ellenséget, ügynököt lát
tak. Nem sok eredményt értek el, hosszú évtizedekig tartó barátságok 
is kialakultak, és ellenségeskedésről - egy-két egyedi esetet kivéve - 
nem volt tudomásuk. Tamás alegysége egy hatalmas élelmiszerbázis 
őrzését kapta feladatul. A kisebb pályaudvar méretű raktárba vasúti 
szerelvények álltak be. Az egyik újabb készleteket hozott, a másik vitt 
a magyarok által ismeretlen helyre, de ez igazán nem is érdekelte őket. 
Ha nem voltak szolgálatban, szabadon sétálhattak a bázis területén, 
kimehettek a városba, vagy akár pihenhettek, szórakozhattak is. Meg
lepődve látták, és útközben is azt tapasztalták, hogy a háborús Dáni
ában az emberek jól élnek, a falvak, a parasztok jobb módúak, mint 
az otthoniak. Tamásék otthon szegények voltak, az öt gyerek, bizony, 
gyakran éhesen tért nyugovóra. Korábban elképzelni sem tudta, hogy 
ennyi élelem, mint amit a raktárban felhalmoztak, egyáltalán létez
het valahol, és mert senki nem gátolta, igyekezett bepótolni a sokéves 
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lemaradást. Ekkor teljesülhetett egyik nagy ábrándja, hogy annyi to
jásból készíthetett magának rántottát, amennyit meg sem tudott enni. 
A viszonylagos jólét ellenére egyetlen percre sem tudta feledni, hogy 
távol van a hazájától, a szeretteitől. Egyre kevésbé értette, hogy miért 
is van ott, miért szolgál idegen érdekeket. A bázison dolgozott Larine, 
egy középkorú dán hölgy, aki kezdettől fogva jóindulattal viseltetett 
irántuk. Különösen Tamás nyerte meg tetszését, és ezt nem is titkolta. 
Eleinte csak németül beszélgettek, aztán a kapcsolat egyre bizalma
sabbá, meghittebbé vált, és gyakran találkoztak Larine irodájában, az 
esti órákban. Az asszony őszintén beszélt zsidó férjéről, aki a német 
megszállás után Svédországba menekült. Már két éve semmit sem tud 
róla, ezért nem érzi bűnnek, hogy vonzódik Tamáshoz, hogy vágyik 
egy életerős férfire, és olykor boldog perceket, órákat tölt vele.

Április végén már mindenki Németország heteken belüli kapitu
lációjáról és a magyar katonák Dániából történő kivonásáról beszélt. 
Tudták, hogy útjuk csak a szövetséges erők valamelyikének zónáján 
keresztül vezethet, ahol majd hadifogolynak tekintik őket. Sokan re
ménykedtek a kedvező bánásmódban és a mielőbbi hazatérés lehe
tőségében, hiszen semmilyen harci cselekményben nem vettek részt. 
Larine könnyes szemmel próbálta Tamást maradásra bírni. Érvek so
kaságát sorakoztatta fel, amelyek sokkal boldogabb és biztonságosabb 
dániai életet ígértek, mint ami a lerombolt, szovjetek által megszállt 
Magyarországon várna rá. Segítséget, támogatást ígért, és semmit 
nem kért cserébe. Maga sem bízott igazán a férfi maradásában, mert 
tudta, hogy nem így lesz! A legszebb pillanatokban is érezte, hogy Ta
más csak testében van vele, gondolatai messze járnak, valaki mást lát 
lehunyt szemével. Egy nő megérzi ezt, de ő nem haragudott. A férfi 
soha nem ígért neki semmit, csupán elfogadta azt, amit adni akart 
neki. Búcsúzóul egy vastag aranyláncot kapcsolt Tamás nyakába. 
Tudta, egész életében sajnálni fogja, hogy elengedte.

Az alakulat május 9-én lépte át a dán-német határt. Angol meg
szállási övezetbe érkeztek, és ahogy sejteni lehetett, fogolytáborba ke-
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rültek. Az első hetekben nem bántak velük kesztyűs kézzel, az angol 
katonák a németek szövetségeseit látták bennük. A szerencsésebbek 
közé tartoztak, mert a tábor parancsnoka humánusabb volt több 
hasonló beosztású angol tisztnél. Fogolyként ugyan, de német gaz
daságokban dolgozhattak. Tamás legjobb barátjával, Tiborral együtt 
került egy német családhoz, ahol az idős gazda menyével és unokájá
val élt együtt. Az öregedő férfi és a nők már nem tudták ellátni a napi 
munkát, ezért kezdetben idegenkedve, de később szívesen fogadták a 
segítséget. Hilda férje Sztálingrádnál esett el, a háború és a nélkülözé
sek megtörték a még mindig vonzó asszonyt. A tizennyolc éves Min
ka szép arcú, ábrándos tekintetű, zöld szemű, szőke szépség, aki le 
sem tagadhatta volna, hogy ízig-vérig német lány. A két nő, valamint 
Tamás és Tibor között hetek alatt barátság, majd egyre meghittebb 
viszony alakult ki. Hilda és Tibor csak a pillanatoknak, a napoknak 
éltek, de Minka szerelmes lett, és a fiatal magyar katonát örökké meg 
akarta tartani. Tamás egyre nehezebben viselte a kialakult helyzetet. 
A lány tetszett neki, talán szerette is, jó volt megpihenni karjában, 
de mindig ugyanazt érezte, amit Larine érintésekor: Hédi! Bocsáss 
meg, Hédi!

Hédi tizenhét éves, elbűvölő szépség volt a faluban, ahol Tamás 
tanítóként dolgozott. Ahogy a nagy szerelmes regényekben írják, meg
látni és megszeretni egy pillanat műve volt csupán. A kezdeti félénk 
udvarlás, majd a találkozások, az első ölelések és csókok lángoló sze
relmet ébresztettek mindkettőjükben. A katonai behívó döbbentette 
rá őket arra, hogy a világ kegyetlen, akár el is veszíthetik egymást. 
Nagy fogadkozások és nagy ígéretek közepette váltak el, mert Tamás
nak mennie kellett. Az utolsó napok a sors különös kegyéből vagy 
kegyetlenségéből október közepére, Hédi névnapjának közelébe estek, 
így tették még emlékezetesebbé és feledhetetlenné a titkolt öleléseket. 
A lány nemcsak álmában és ábrándjaiban kísérte, ott volt vele minden 
szabad percében. Tamás maga sem tudta eldönteni, bűnt követett-e el 
Larinével és Minkával, vagy az élet nem is tett lehetővé mást számára.
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Sokszor eltervezte, hogyan borul majd térdre Hédi előtt, hogyan mond 
el neki mindent, és ha megbocsát, feleségül kéri, oltár elé vezeti.

A lazuló tábori fegyelem, a honvágy és a szerelem, mind jobban 
érlelte bennük a hazatérés utáni vágyakozást. Július végén Tamás
ban különös érzések kavarogtak, egyre inkább hitte, hogy a feledhe
tetlen névnapi ölelésekben gyermekük fogant. Nem volt maradása. 
A szökés kockázatos vállalkozásnak tűnt, hiszen a megszállt Német
országban és Ausztriában mindenütt ellenségként tekinthettek rájuk. 
Az emberek jóindulatát, segítőkészségét, az ellenőrzések kijátszását 
csak remélni lehetett. Iratok és pénz nélkül nagyon veszélyesnek lát
szott a sok száz kilométeres út megtétele. A szeptember váratlan sze
rencsével lepte meg őket. Amerikai teherautók érkeztek a táborba, a 
szállítmányt kísérő katonák ott pihentek meg. Tamásék észrevették, 
hogy az egyik teherautón több láda cigarettát hoztak, ami abban az 
időben a legnagyobb kincsek egyikének számított. Akinek elegendő 
cigarettája volt, az mindent el tudott intézni. Lopni nem mertek, az 
amerikaiakat élelemmel megvesztegetni nem lehetett, hiszen annak 
bőségében voltak. Tamás alig tudta féken tartani saját háborgó lelki
ismeretét, amikor rászánta magát Larine aranyláncának értékesí
tésére. Az egyik amerikai hajlandónak mutatkozott a cserére, és a 
láncért egyszerűen leemelt egy kisebb ládát, amely tele volt cigaret
tával. Odaadta, majd intett: gyorsan tűnjenek el! Nem kellett kétszer 
mondania, mire háromig számolt, a foglyokat már nyomozókutyák 
sem találták volna meg. Másnap Tibor különösebb lelkiismeret-fur- 
dalás nélkül elemeit néhány civil ruhát Hilda szekrényéből. A szökés 
a vártnál sokkal könnyebben sikerült, nem is értették miért vártak 
eddig. Az angolok talán még örültek is, amiért két emberrel kevesebb
ről kell gondoskodniuk. Senki nem kereste őket, legalábbis ezt nem 
érzékelték.

A hazafelé tartó út csaknem egy hónapig tartott. Többnyire gya
logosan mentek, ritkán mertek felkéredzkedni vonatra, teherautóra, 
szekérre. A cigaretták sokat segítettek ebben, valamint a szállás és az 
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élelem szerzésében. Találkoztak segítőkész, jóindulatú emberekkel, de 
olyanokkal is, akiktől menekülni kellett. Igazán veszélyes helyzetbe 
nem kerültek, mégis elcsigázottan, holtfáradtan érkeztek meg Komá
romba, ahol a további utazáshoz papírokat, segítséget kaptak. Útjaik 
itt elváltak, mindkettőjüket a szíve húzta. Tamás először hazament, 
nagy meglepetést és nagy örömet okozva szüleinek, kishúgának. Két 
nappal később már újra úton volt, a Kalocsa melletti kisfaluba, Fok
tőre indult. Kalocsáig vonattal tudott menni, onnan azonban gyalo
golni kellett. Hat kilométer még sosem volt olyan hosszú, mint akkor, 
pedig igencsak igyekezett, az utolsó néhány száz méteren már futott, 
csak a falu szélén állt meg, hogy kifújja magát. Alaposan beleizzadt 
ruhájába, de ez nem érdekelte. Kezében virágcsokrot szorongatva si
etett a fő utcán. Innen is, onnan is köszöntek neki, megismerték az 
egykori tanítót, de mindenki sietve elfordult vagy besietett a házába. 
Tamás ezt akkor észre sem vette, csak jóval később emlékezett vissza 
erre a jelenetre. Amikor Hédiék házához ért, már remegett az izga
lomtól, a vágyakozástól és a találkozás boldogságától, mert oly kö
zelinek érezte a sokszor elképzelt pillanatot. Benyitott a kiskapun az 
ismerős udvarba. Egy láncra vert kutya ugrott fel érkezésére, és vad 
ugatásba kezdett. Olyan ünneprontónak, olyan oda nem illőnek tűnt, 
hogy Tamás megtorpant, és zsigereiben már érezni kezdte a veszélyt. 
Hédi nagyapja jött ki a házból, és döbbenten meredt az érkezőre. Né
hány másodpercig nézte, majd ijedt arccal behívta, hellyel kínálta. 
Bort hozott, és tölteni akart a váratlan vendégnek, aki azt udvaria
san elhárította. A lányt kereste! Az öregember leroskadt a székre, és 
könnyek között mesélte el, hogy unokája elment egy német tiszttel, 
semmit sem tudnak róla. Tamás arca viaszsárga lett, azt hitte, azon
nal összeesik. A falu szélén tért magához, és nem tudta, hogyan került 
oda. Vitték vagy a saját lábán jött, fogalma sem volt. Behúzódott egy 
út menti bokorba, hogy senki se lássa bánatát. Végigélte az elmúlt 
másfél év szenvedéseit, látta Larinét, látta Minkát, és átkozta magát, 
amiért eljött tőlük, átkozta Hédit, amiért elment tőle.
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Az emlékek elemi erővel törtek fel Tamásban. Eszébe jutottak 
akkori gondolatai, fogadkozásai, és megborzongott tőlük. Ma már 
nincs miért haragudnia. Ki tudja, hogyan éltek volna Hédivel, aki 
az első próbát sem állta ki. Magdi, a felesége, hűséges társnak bizo
nyult. A legnehezebb években, a legnagyobb nélkülözésekben is ki
tartott mellette, segítette, támogatta, nevelte a gyerekeket. Egyikük a 
jelen, a valóság, a másik a múlt, az ábrándozás. Megférnek szívében. 
Az ajtóhoz lépett, és benézett a terembe. Látta, amint Hédi egyik 
asztaltól a másikhoz lép, mosolyogva tolmácsol a beszélgetők kö
zött. Még most is gyönyörű! Végigsimította tekintetével, aztán újra 
és újra megtette. Éppen el akart fordulni, mert érezte, a következő 
pillanatban elérzékenyül, amikor tekintetük találkozott. Ettől a pil
lantástól képtelen volt megmozdulni. Hédi odament hozzá, kézen 
fogta, és a terasz legtávolabbi sarkába vezette. Aztán csak nézték 
egymást. Sokáig egyikük sem tudott megszólalni, majd elhangzott 
az ilyenkor feltehető legostobább kérdés: „Hogy vagy?” A feszültség 
egy csapásra feloldódott, mind a ketten felszabadultan nevettek, és 
összeölelkeztek, ahogy valamikor régen. Eltűnt a terasz, eltűnt a te
rem, eltűnt az egész épület vendégekkel és vendéglátókkal együtt, 
csak egy hátsó lépcső létezett, amely hangosan kopogott lépteiktől.
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Balázs Ildikó

ANGYALOS - ÖRDÖGÖS





Angyalos

. Akit a túlvilág gyönyöre elkap, az képes lehunyt szemmel ülni, 
mialatt körülötte családja koplal, koldus nyöszörög...

Óvakodjék a mennyországtól”1

1 Hamvas Béla: Karnevál. II. kötet. Medio, Budapest, 2014, 331.

Kiskoromban visszatérő álmom volt, hogy úszómozdulatokkal 
repülök odafent a Tisztviselőtelep fenyőfáinak csúcsai közt. Egy- 
egy karmozdulattal métereket haladtam. Tér és idő nem volt. Em
lékezés egy régebbi képességemre? Lebegés az anyaméhben? Vagy 
én jártam a másik szférában, és a lélek kiröppent? Mint később oly 
gyakran, amikor át- meg átjártam téren és időn.

Apám hagyta rám e képességet, miután távozott.

*

Megyünk anyám nagynénjéhez. A százéves bérpalota belső 
körfolyosója vásott falécekből áll, közöttük lelátni a füves udvarra. 
Visszatérő álmomban eltörnek a lécek a lábam alatt, zuhanok le, de 
sohasem érek földet.
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Csak a félelemre emlékezem, félek a körfolyosókon. Most én is 
ilyen házban lakom, néha jönnek hozzám, vannak, akik a falhoz 
tapadva araszolnak a körfolyosón, és nem mernek lenézni.

*

Nagy belső tereket látok magamban, melyekben, mint hintán, 
lengek. A tér a szívemben. Aranykígyót Iátok tekeredni a Rákóczi- 
vár alagútjában, madár röppen, színes aranygolyó, s fekete bársony
szalagot fúj a szél. Kalapom a földön, meglebbenti szalagját a szél. 
Varjak rebbennek szét.

*

Legelőször akkor tapasztaltam meg a beavatkozását, amikor Bécs- 
ből hazafele tartottunk. Hajnali kettőkor indultunk, munkásokat vit
tünk, tárgyalást tolmácsoltam, majd a sofőrrel már csak kettesben 
eregéltünk hazafelé. Kora délután jóllaktunk egy hortobágyi csárdá
ban, majd megkérdeztem a vezetőt, zavarja-e, ha hátradőlök kicsit 
szundítani az anyósülésen. Azt mondta, nyugodtan. Nem tudom, 
mennyit aludtam, rekkenő hőség volt, egyszer csak arra eszméltem, 
hogy meghalok. Nem beszédet hallottam, nem gondolat riasztott, nem 
érzés volt. Csak a tudat, hogy meghalok. Nehezen nyitottam ki a sze
mem. Erőltetnem kellett. A mellkasomat láttam, amint nagy cseppek- 
ben gyöngyözött rajta a verejték. Oldalra néztem, s abban a pillanatban 
a vezető épp bukott az orrával a kormányra. Hirtelen nekiestem:

- Sanyi! Sanyi! - és ráztam erőből.
Csak annyit mondott:
-Tudom, tudom. - Tekert kettőt a kormányon, leállította a 

motort az út szélén, és egy órát megszakítás nélkül aludt. Egy órát 
halálfélelemben ültem az anyósülésen. Mereven, mozdulatlanul, le
vegőt is alig vettem.
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Soha vezető mellett nem mertem többé elaludni. Két másod
perccel később már késő lett volna, a kocsi legalább ötvennel haladt, 
mellettünk árok.

Ö ébresztett fel. Még nem jött el az időm.

Voltak előzmények is. Fiatalok voltunk, szegényes lakásban él
tünk. Egy délután levettem az ágyunk fölé függesztett könyvespolc
ról négy vaskos szótárt, a polc egyensúlya megbomlott, éjjel kettő
kor nagy robajjal ránk szakadt. Lesodorta az alatta levő berámázott 
képet, mely sarkával a halántékomra esett a több tízkilós súlytól. 
A férjem kétségbeesetten szólongatott. Azt hitte, meghaltam. Na
gyon mély álomból nagyon lassan ébredtem. A hétéves kiszaladt a 
másik szobából, és izgatottan közölte:

- Rám nem esett semmi!
Amikor felkeltem, akkor láttam: az egyéves a mellettünk levő 

sezlonon alszik tovább. A zuhanó polcot az ágy fejtámlája felfogta. 
A kicsi nem aludt az ágy fejénél, pedig máskor mindig felfele túrta 
magát, az ágyvéghez, de most valami jó fejjel lejjebb tartotta.

Egy gyerek méretű ülhetett a feje felett, és nem engedte felcsúsz
ni az ágyvégig. Puha kötésű könyvek hullottak a hasára, és békésen 
aludt tovább. A fejét szétloccsantotta volna a lezuhanó polc. Álltam 
iszonyodva.

Még nem volt itt az idő. Másnap tanítani mentem, az utcán lö
työgött egy nagy duzzanat a fejemen.

*

A nő az aurámat nézte, mint ahogy az újszülött nézi anyja ko
ronáját - az ő glóriával koronázott királynéját -, a nő a fejem fölé 
nézett, majd oldalt a fejem mellé. A gyerekemet kérdeztem. Hogy 
lesz-e még.
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- Vannak ott többen - mondta, fejét csóválta, látott valamit. Én 
úgy képzeltem a látomását, hogy egy nagy asztalnál ülünk, mint 
Jézus az utolsó vacsorán a tanítványokkal, és vidámak vagyunk. Ro
konok.

Kérdeztem a látóasszonyt, jó lesz-e, ha pályát változtatok, és 
anya leszek.

- Ja, hogy főállásban? Hiszen azt nem kerülheted ki. Az már fo
lyamatban van.

A gyerekem nemét tudakoltam.
- Nem látom -, furán nézett rám, mint aki látja, amit lát, de nem 

beszélhet. - Nem látom a nemét, mert nem látom az apját.
Vállat vontam, örültem a jó hírnek, bánom is én, ki az apja.
Nevelőszülőnek jelentkeztem, de nem került rá sor. Időközben 

megismertem a férjem, és megszületett a harmadik lányom.
Fiam nem lett.

*

A fogantatás előtt rengeteg kísértetélményem volt. A lakás tele 
volt elhunytakkal, különféle szellemlényekkel, néha szóltak hozzám. 
Szinte tolakodtak. Aztán átadták a helyüket egy fényes kis lénynek.

Ha egy lélek le akar születni, előtte angyalformában jelentkezik 
a szüleinél, és érzik a jelenlétét. Ketten ültünk egy délután a szobá
ban, és mintha egy kis gyerekfej bebújt volna kíváncsian közénk. Az 
apja is azt mondta:

- Mintha lenne még valaki itt velünk.

*

Behunyt szemmel angyalgyermekemmel beszélgettem. Láttam, 
amint megy a macskaköves utcán, kis cipője kopog, laza hullámos, 
göndör a haja, mint a karakterbabáknak. Kis feje rezzen minden lé
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pésnél. Láttam őt, holott a szívem alatt hordtam. Háttal állt nekem, 
és mégis tisztán láttam az arcát. Panorámalátás.

X-

Az idő tájt vékonnyá váltak a falak, kapuk nyíltak és nyitva ma
radtak, érzékeltem a másik világot. Majd a gyermekágy idején kék 
fénylény állt a nappaliban, éjjel nem mertem tőle kimenni, nem 
mertem őt látni.

Beszélt hozzám. Mondta, mi következik az életünkben, felkészí
tett a beálló eseményekre. Melyek akkor teljesen valószerűtlennek 
hatottak. Költözésről beszélt, kertes házról. Akkoriban egy belváro
si társasházi lakásban éltünk, és a nem-szeretem események kibil
lentettek a kényelmünkből. Falura költöztünk félévre rá, épp úgy, 
ahogy a fénylény figyelmeztetett. Kérdeztem a nevét. Antha néven 
mutatkozott be. Úgy tudtam, ő lelkem azon része, amely minden 
földi megtestesülés idején lélekrészecskeként odaát marad.

A lelkem szólt? Kék világos, türkizes fényével... Angyallényem, 
Antha.

X-

Álmomban is felkészítettek a környezetváltozásra. Egy függöny 
nélküli, nagy ablakokkal teli házban a férjem ül egy üvegkalitkában, 
kendősen, mint egy cigány asszony, és kártyákat rak ki az asztalra. 
Közben attól tartok, hogy a szomszédok belátnak a házba. A kert 
végében kimért lassúsággal vonulnak a szarvasok. A férjem a la
pokat szótlanul rakja az asztalra. Kimért mozdulatokkal, egyedül.

Tudtam, nem lesz beleszólásom azokba az eseményekbe, melye
ket ez a költözés elindított.

Évek múltak, s azóta nélkülem rakja a kártyát.

X-
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A kisgyerekem egyéves volt, amikor a kétutcás faluban a csilla
gos égbolt leereszkedett, szinte a földet érte. Lámpa alig az utcán. 
Ment, kis szeme az égen, a térdemre fektettem először, utána min
dig úgy járt este, szeme a csillagokon. Sarlószerű újholdat is látott, 
s egy napon, a szoba ablakából kifele nézve - előttünk a zöld mező, 
az út túloldalán feszület -, megszólalt:

- A kis tesók ott vannak szemben. A sárga kisfiú meg a másik.
A szőke szót nem ismerte. Hiába kérdezgettem, kiket látott ott. 

Tudtam, hogy a két kis testvérét. Akik nem születtek meg.
Kis testük szivárványcsúszdán. Két kis angyal.

*

Egy délután tornázni mentem a szomszéd faluba, de vihar ke
rekedett, nem jöttek a többiek. Elkezdtem egymagám a gyakorla
tokat. Hirtelen hajoltam előre, tüdőm tele, a hirtelen mozdulattól 
módosult a tudatom, és másodperctöredék alatt pergett le szemem 
előtt egy látomás:

Két kicsi angyal könyököl a felhőn. Akár a régi porcelánokon, 
bögréken. Pufók arcúak, göndör hajjal. Kis toliszárnyuk suhog. Kö
nyökölnek, s mikor hozzájuk érek - én, kozmoszban úszó, tarka 
mintás, fekete testű kígyóalak -, hátam mögött a feketeségből fel
sejlik a föld, mint tarka, kék-zöld labda -, hirtelen leröppennek a 
felhőről, körtáncolunk, gyorsan, egyre gyorsabban, gyorsabban, s 
hirtelen mozdulattal elengednek, szinte letaszítanak a mennyből. 
Ettől mélyen elkeseredem, majdnem sírok.

A képsor elevenebben él bennem, mint ideáti életünk bármely 
jelentős eseménye.

*
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Egy este a szárnyas lény ott lebegett fölöttünk. Harmincas férfi
alak, talán idősebb, kortalan. Hosszú, tollas, hófehér szárnyai a 
földet érték. Megtisztelő volt a jelenléte, hatalmas égi lény, magas 
szellemiségű. Döbbenten gondoltam rá.

Bár tudtam volna, miért jelent meg akkor. Velünk lenni? Meg
mutatta magát? Vagy csak megakadályozta a fogantatást? Nem jö
hetett ott, akkor, általa létre?

Mindennek rendelt ideje van.

*

Mese, de meddig? Meddig terjed a gyermeki hit? Az álmok vilá
ga? Hazajövünk, fekszünk, kelünk. Vannak esti pillanatok, szépek, 
kevesek. Angyalok jelenléte a szobában.

Egy este együtt voltam vele, majd elszundított mellettem az 
ágyon. A nagy, földig érő szárnyú angyal alakja a sarokban deren
gett. Már ismerősként szóltam hozzá.

- Látod, nem vagyok egyedül - kicsit hetyke voltam -, látod!
Csak állt szótlanul. Jelenléte megszentelte az együttlétünket.

*

Az álmokat is az angyalok küldik.
Szent Iván éjjelén a lányok meglátják a jövendőbelijüket. Ál

momban karácsony volt, egy fehér abrosszal leterített, hosszú asz
talnál ettünk, s a másik szobában, ami toronyszerű volt, körben há
rom nagy függönyözetlen ablakkal - átjáró múltba, jelenbe, jöven
dőbe -, egy ágyon a lánya feküdt háttal nekünk, nem kelt fel, talán 
beteg volt. Nem bolygattam.

Fakó plüsspárnák voltak a díványon, arra gondoltam, ezeket 
rendbe kellene szedni, nagyon régi időből valók. Álmomban is a 
gondoskodás.
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Félrehívott egy másik szobába, ahol egy ismeretlen, acélkék pu- 
lóveres férfi állt a bal oldalamon, mint egy tanú, és nagyon komo
lyan figyelte, amint ő elővett egy plüss ékszertokot, abból kivett egy 
kis rézsodronyszerű aranygyűrűt, amit fel akart húzni az ujjamra. 
Komolyan vettem át, és felhúztam a kisujj amra, mert olyan kicsi 
volt, hogy csak arra fért fel.

- Jaj, nem volt idő, de akkor visszacseréli - mondta.
Én meg elővettem egy arany karikagyűrűt, és mutattam:
- Ezt nézd, ez a méretem! - és próbálgattam a bal gyűrűsujjam

ra, le-fel húztam, amíg rászorult, s többet nem jött le.
Három nagy függönytelen ablak. Mit is jósolt? Ö a barátság kö

telékét ajánlotta, én többet akartam?

*

Az álom sugallatára pár hónapra rá, hirtelen ötlettől vezényelve 
bementem egy ékszerboltba a körúton, és felírattam egy cetlire egy 
pár karikagyűrű méretét, árát. Majd átadtam neki. Kiskoromban 
mindig fel voltam háborodva, hogy miért csak a fiúk kérhetik meg a 
lányok kezét. Fordítva miért nem lehetséges? Négyévesen eldöntöt
tem, ha majd nagy leszek, én kérem meg a férjem kezét, punktum.

*

Álmomban bemutattam a szüleimnek. Egy parasztudvarban 
voltunk, fiatalok, falusi ruhában, egy bőr válltáskát tett az asztalra, 
abból kiszedett papírokat, könyveket, és egy emberfejnyi szép fehér 
sajtot nedves konyharuhában, azt elkezdte vágni és rozskenyérrel 
enni, nekem is adott belőle.

Közben az asztalnál ültek velünk szemben a szüleim, a 2000-ben 
meghalt apám, és kissé szégyelltem magam, mert fiatalok voltunk, 
ő meg szorongatta a kezem, ölelgette a derekam. Apám úgy tett, 
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mintha nem látná, nem szólt semmit, pedig máskor - még itteni 
életében -, bizony, eligazította volna a fiatalembert.

Megint a fiatalság, újrakezdés? Egyszer rég fiatalon ejtettük el 
életünk fonalát? S most onnan vennénk fel? Hiszen már nem va
gyunk fiatalok.

*

Egy pici szép templom, mint egy makett látszik egy asztal üvege 
alatt, mellette a szülőháza abban a bácskai városkában, ahova nya
ralni készülök, majd megint két ugyanolyan szép piros-barna téglás 
templom. Egy utazási iroda üvege alatt csak egy pillantásra láttam 
meg, mert mire visszatértem, a kép eltűnt. Milyen szép gyerekkora 
lehetett - gondoltam.

Megint a hármas szám. Három pici, terrakotta téglával kirakott, 
gyönyörű kis templom.

Az álom valóra vált, életem egyik legszebb nyaralását éltük meg 
Bácskában. A terrakotta téglás épület pedig ott áll a szülőháza mel
lett a valóságban.

Mit hova el nem rak az agy?

*

Egy este sírtam. Angyal vigasztalt. Hallottam, amint suhogva át
repült a csukott ablakon, és megállt balra tőlem, szemem sarkából 
láttam a tollát. Féltem tőle, nem akartam látni, de éreztem hűvös 
jelenlétét, a fuvallatot a hátam mögött. Ilyenkor megborzongok, ré
mület szorítja össze a szívem, félek. Suttog hozzám, megnyugszom. 
A hátam mögé áll, hogy ne ijesszen meg a látványával, hűvös fuval
lat. Akár most, hogy írok róla. Szeretetről beszél, biztat.
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Ha nem jutsz előre valamely élethelyzetben, idézd fel azt az életedet, 
amikor rendelkeztél azzal a képességgel, amelynek segítségével meg tu
dod oldani a jelenlegi életedben az elakadást. Gyertyát gyújtottam...

.. .és felidéztem. Hiszen voltam örömlány. De akkor mit sem kel
lett tennem a csábításért, a férfiakért, odaadtam nekik, amit kértek. 
Tudós voltam, látó voltam, elmezavarodott voltam. Megidéztem a 
sötétség erejét. És éreztem a hatalmat, mely nem szeretet, hanem leg
inkább kéj, enyhe bosszú. Piros, szív alakú teagyertyát gyújtottam.

Arca megjelent a láng udvarában. Ott lobogott. Utána elővettem 
a fénypiros kötelet. Átkötöttem vele a szívét, mely pirosán dobo
gott, akár a gyertya, ami piros viaszával pillogott, s a piros kötelet 
átvettettem a saját szívemen. Elsuttogtam egy fohászt. Erős kötelék. 
Akár egy híd pillére, mely az én szívemtől a te szívedig tart.

- Látod, nem vagy szeretetteljes. Ahogy rá gondolsz, úgy gondolsz 
magadra. Hibádzik az önszeretet, mely minden más szeretet alapja.

Éreztem az angyalok jelenlétét. Akár most, hogy e sorokat ro
vom, angyal vezeti a kezem. Itt vannak két oldalamon. Szeretnék 
az életem megáldani, velem lenni, szeretnék, ha velük lennék es
ténként, nappalaimat velük tölteném. És még itt vagyok. Gyereket 
nevelek, gyerekeket tanítok. Felelősséget vállaltam értük. Mennyi 
gyereket bízott rám a sors!

És a két kicsi, szivárványcsúszdán, angyaltesttel.
Amikor a kötelet megkötöttem a két szív között, a két kis fény

testű angyal körbeforgott a kötélen, ott bucskáztak rajta nevetve.

*

Várnom kell. Tekintetem másra fordítani, elmenni, más célokat 
kitűzni.

Amint hazajöttem, az úton fényt láttam jobbra magam előtt. 
Tudtam, új következik.

*
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Bevillanások, képek, érzések, látom, amint eltemetem a párom, 
pár évvel élem túl, és zokoghatnékom van, ha csak rágondolok. 
Nem akarok hamarabb meghalni. Szép kort érünk meg mi ketten. 
Nekem fontos, hogy gondoskodjam róla, amíg él.

*

Ma itt járt, elmondhatatlan. Csak pár percet tartózkodott ná
lam, és erős kisugárzása ellankasztott, ábrándossá tett. Ó, mennyire 
tetszik most! Mennyire boldog vagyok a jelenlététől. Hogy keres. 
Hogy gondol rám, hogy magához vonzza a gondolataimat.

Reggeltől estig, ha nem dolgozik az agy, ha nem sebes a kéz, ott 
van a tudatomban.

Itt ülök, hátam mögött angyalok vigyáznak rám.

*

Mígnem a tehetetlenséget, eseménytelenséget megelégelve, hirte
len előrehajolva, angyallényem kiszáll a tarkómon - földig érő fehér 
tollas szárnyával fellibben a felhőig, ahol a két kis jómadár változat
lanul ül a felhőn, angyallényem a hóna alá csapja őket, mint mikor 
valaki piacra visz két szárnyast, és lehozza őket hozzánk. Ott átadja 
társamnak, aki deréktájon a testébe olvasztja őket, utána fénylik az 
alhasa. Majd szeretkezünk. A fénylények a méhembe ömlenek, átlé
nyegülnek, majd magzattá nőnek párom szeme láttára, és kicsusszan 
hirtelen a pici újszülött. Ö döbbenten szorítja kis testét a mellére.

Mennyi cirkusszal jár egy leszületés!

*

Egy éjjel vihar volt, fújt a szél utca hosszat a Dunáról, rezegtette 
az ablakokat, befújt a szobába. Álmomban hűvös fuvallatot érzek a 
tarkómon, mögöttem egy kerek fejű, fekete hajú, harmincas-negy
venes férfi a nyakamba suttogja:
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- Wie ist dein Name?2

2 Mi a neved?

Utána a tárgyak a földön maguktól mozogtak. Féltem.
Felébredve délutánig gondolkoztam, ki tett nálam látogatást a 

szellemvilágból.
Délutánra derengeni kezdett: a lakás egykori vásárlója, haszon

élvezője lehetett, aki évekkel korábban elhunyt. Érezni akarta a sze- 
retetenergiát.

*

Az álmot elmeséltem mindenkinek. A rokon lánynak is, aki 
hozzám jár tanulni.

- Biztos, hogy ő volt, a bolond nagybácsi! Kerek fejű, fekete 
hajú. Ó, de fösvény volt, kulcsa volt a lakáshoz, feljárt vidékről, spó
rolt a telefonon, nem szólt, hogy jön, úgy várt ránk a sötét konyhá
ban, nem gyújtott villanyt, azon is spórolt, hazajöttünk az iskolából, 
nyúlok a villanykapcsolóhoz, és megszólal a sötétben:

- Szia!
Halálra rémültem.
Majd rám nézett jelentőségteljesen:
- De miért jött?

*

Hm. Miért is jött...
Két napra rá elbeszélgettem vele. Magyarázott. Tanított.
- Lehetnél kedvesebb vele. Légy hozzá jó, légy kedves. Azt sze

reti. Légy szerető, hűséges feleség. Ne búsulj, légy vidám. Szeress 
mindenkit.

*
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Hogy a fene egye meg, bezzeg az én angyallá lett kedves nagy
anyám, akivel soha nem álmodtam, elmehetne valakihez megkérni, 
legyen figyelmes és törődjön velem. Velem, nekem, enyém, engem, 
én! Én miért nem?

Én, én!
Olyant szeretni, aki kedves, figyelmes és szeretetreméltó, igazán 

nem nehéz! Olyant szeress, akit nem könnyű szeretni! Aki nem 
hagyja magát! Aki olyan, mint te! Aki magáragondoló, parancsoló, 
és félresöpri a másikat az útból. Azt szeresd!

Tanuld csak az önszeretetet! Mígnem az arkangyal a harsonával 
eligazít.

Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der 
Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkom
men vom Himmel.. .3

3 Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával le
száll az égből... (ApCsel. I: 4:16). 1 Buch Thessalonich 4: 16. In Bibel, 
Neues Testament [...] Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1999.

*

Angyallényünk tarkón át kiröppen a testből. Egy aranyerdő
ben találkozunk az aranytisztáson. A fény is aranyból van, átmos
sa fénytestünk. Testünkből aranyfény árad. Lényünk érintés nélkül 
ölelkezik, összefonódik. Szárnyunkkal átöleljük egymás fénytestét. 
Mintha az egész világot ölelnénk át, minden egy, szárnyunk-karunk 
a világot vonja magához, szívünkben a kozmosz dobban. Mi kint, 
az bent, ami bent, az mindenhol. Egyetemes szerelem.

Ha szeretsz valakit, a világot vonod kebledre.

*
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A kisfiú vékony gyerekhangon szól hozzám odaátról. Az aurám
ban jobb oldalt, a fejem mellett, mint glóriában, ott a gyermek.

Jelentkezik, hallat magáról. Talán még tennem kell valamit, va
lami még nincs elkészítve számára? Nekem kell változnom? Sze
retnem kell édesapát. Elfogadni, megkérni arra, hogy jöjjön. Félre
tenni minden büszkeséget, megkérni szépen. Édesapa, szeretnénk 
a családod lenni.

*

Már gyertyát sem gyújtok. Érzem a jelenlétét, néha félek hátra
nézni, fel kell emelkednem azokról a síkokról, ahol megkörnyékez a 

félelem.
- Mikor jön hozzám, hogy együtt legyünk?
- Hívjad! Kérd meg! Szeresd!
- Eddig is hívtam.
- Gúnyolódtál vele.
- Ha szépen hívtam, sem jött, csak amikor ő akart, sehova nem vitt.
- Most már vinni fog, szeret, kérd meg. Beszélj szépen vele, lá

tod, már szelíd.
- Te szeretnél leszületni hozzánk? Te vagy-e a kisfiam?
- Igen.
- Mit kell tennem, hogy leszüless?
- Szeresd őt.
- Nehéz őt szeretni.
- Te vállaltad ezt a feladatot.
- Vissza is utasíthat.
- Ettől ne tarts, kérd szépen, nem tud ellenállni. Szerelmes lett 

beléd, vedd észre, minden butasága ebből fakad.
- Mit kérsz édesapádtól?
- Majd tanítom őt.
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- Nem akarsz üzenni neki?
- Tudja, hogy egy kis csillag ragyog felé. Ö mindent tud.

*

Álmomban beszélgettünk. Csak úgy rendesen, csendesen, mint 
öreg házasok, megbeszéltük a mindennapit. A valóságban is ezt 
tesszük, már nem bántó, figyelmes. Készséges. Megváltozott.

*

Bizonyos dolgokhoz pedig idő kell. Van, amihez sok idő. Mert 
ha hamarabb kapjuk meg, amire vágyunk, talán nem találjuk any- 
nyira jónak, mint amilyennek vágyjuk.

Az időtől minden megfényesül.

Ördögös

A ház, melybe hazahoztak a szülészetről, a háború előtt egy em
ber tulajdona volt, magas tűzfalával, két szintjével: fent csak mi lak
tunk, mellettünk egy iszonyatosan elhanyagolt üres lakás kongott. 
A tulajdonos odajött néha, kinyitotta a poshadt levegőjű szobákat, 
szellőztetett, miközben elszívott pár büdös cigarettát, én a nyomában.

- Géza bácsi - beszéltem hozzá négyévesen, s lopva, amikor nem 
látta, kivettem a tornáckorlátról a hamuzóból az elnyomott csik
ket, széttekertem és kitekergettem, megcsodáltam a friss nikotintól 
rozsdára színeződött szűrőpapírt, játszottam vele, lebegtettem, és 
egyáltalán nem zavart a szaga. A gyerekek másféle szagélménnyel 
rendelkeznek.
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Géza bácsi az egykori tulajdonos volt, akitől államosították a há
zat, feldarabolták, és kiadták lakóknak. Az egyik lakó fent a nagy
apám volt, háború előtt rendes bérlő. Ma a házban a tulajdonos lá
nya lakik a családjával, s még él Géza bácsi felesége.

Géza bácsi furán halt meg: mintha megzavarodott volna, a sze
nilitástól pizsamában ment ki az utcára, de mivel legalább ötven éve 
ismerték a régi lakók, senki nem botránkozott meg rajta. Demiánék, 
Kissék, Salaték, Tathlerék - a hegyre kúszó utcában, ahol egykor 
I. József császár vitette fel magát ülőhintóban a vártemplomig, az 
egész monarchia képviseltette magát. Egymással magyarul beszélt 
mindenki, a családban ki-ki hogy.

A háznak furcsa energiái lehettek, kiskoromban nagyon féltem 
elalvás előtt a sötét szobában. Néha bepisiltem, csak hogy felkelje
nek a szüleim, és felgyújtsák a villanyt. A fotel medveként mozdult, 
a falvédőn a hímzett piros minták kígyóként tekeredtek. Leginkább 
a falra szegezett nagyméretű perzsaszőnyeg zavart: azon a minták 
megelevenedtek, mozogtak. Egyszer anyám levette egy húsvét előtt 
a pirossal hímzett falvédőt, az üres fal mellett nyugodtan aludtam. 
Hiába kértem, ne tegye vissza, mosás után visszakerült. Nem volt 
módomban levenni.

Semmiképp nem értette, miért kellene a szép falvédőt levennie. 
Úgy éreztem magam, mint akit elátkoztak. Bár nem tudtam, mit 
jelent akkoriban a szó, mostani szóhasználatom birtokában legin
kább így jellemezném akkori állapotom. Kívül minden törvényen, 
ismeretlen és félelmetes erők birtokában, és nincs segítség. Egyedül.

Önszuggesztióval szoktattam le magam a félésről mintegy tíz
évesen.

A ház szuterénjében két kivetkőztetett apáca lakott - így ne
vezték nagyanyámék őket, hiszen ápolónők voltak továbbra is, de 
szerzetesi ruhát nem hordhattak, a rendet betiltották. Mindennap 
kétszer jártak a plébániára: rórátéra és vecsernyére, napközben 
ugyanúgy dolgoztak, mint bárki más, nyolc órában a kórházban. 
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Hosszú barna hajukat egyszerű fonott kontybán hordták, egyik 
kicsi és mosolygós-kerekded volt, a másik szikár. Kis Berta, Nagy 
Berta. Székelyföldről származtak mindketten. Ami biztos jele volt 
szerzetesi létüknek, a nyakukban csüngő kereszt. Divatból sem hor
dott olyant akkoriban senki.

Az alsó szinten laktak, a félig földbe ásott szoba-konyhában. 
Enyhe salétromszaga volt a két helyiségnek. Idővel lakást vettek 
maguknak, és elköltöztek egy jó környéken levő lakónegyedbe.

Négyéves lehettem, amikor megértettem, hogy apácák. Jézus 
menyasszonyai. Nosza, akkor biztos félnek az ördögtől - gondol
tam. Négyévesen operettbetétet énekeltem, kuplékat, az óvodás 
énekek untattak. Anyám óvónő volt, két és félévesen már hordott 
magával az óvodába.

Délután, amikor aludtak a felnőttek, lementem a falépcsőn a 
füves udvarra, és megálltam Berta néniék ablaka alatt. Csend volt. 
Először halkan, majd egyre bátrabban danolásztam, hogy Ördög 
vagyok, lent lakom a pokol fenekén - a poklot jól megnyomtam. S a 
refrént, miszerint Zimm, zumm-zumm-zumm, féljetek, rögtön vég
zek véletek! - csak úgy pattogtattam.

Csend. Nem csüggedtem. Egyre inkább győzködtem őket: Mert 
az ördög oly hatalmas úr, mindent tud és elárul! - mígnem kijött 
szikárabb Berta, és a kezembe nyomott egy kis kerek csokoládét. 
Még meg is dicsért, hogy milyen szépen énekelek. És hazaküldött.

Leforráztak.
Hiszen én meg akartam őket ijeszteni! Mert egy apáca csak fél az 

ördögtől! Még az ördög említésétől is. Ráadásul anyám is lejött, és 
felszólított, hogy ne zavarjam Berta néniéket, mert alszanak. Nem 
így képzeltem az egész produkciót. Arra gondoltam, hogy már csak 
az ördög szó kiejtésétől is libabőrös lesz egy apáca, és mivel én nem 
vagyok az, nekem szabad a számra venni ezt a szót minden követ
kezmény nélkül. Sőt még ijesztgetni is szabad másokat vele. Mintha 
hatalmam lett volna egy szó birtokában mások felett, olyanok felett, 
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akik kiszolgáltatottak. Jézus erejét nem ismertem. De az ördög szá
momra kéjes, delejes lény volt, akivel sokkal inkább azonosultam, 
mint angyalokkal, apácákkal. Távoli lények, nekem az ördög volt 
mindenekelőtt hasonszőrű.

*

Annál is inkább az ördöggel szimpatizáltam, minekutána apám 
számtalanszor kicsi ördögnek nevezett. Ez nekem roppantul tet
szett már kétéves koromban is. Hogy olyan eleven vagyok, mint egy 
kicsi ördög. Az életszerű, az eleven, a mozgás számomra mind az 
ördög képzetével társult. Az ördög úgy általánosságban életrevaló 
koma volt.

Láttam képeken is: nem volt annyira csúnya és ijesztő, inkább 
komikus. Nekem is mondta apám, ha már nagyon elevenek voltunk 
a húgommal, hogy:

- Mi van, belétek bújt a kisördög?
Ha meg vigyorogtunk:
- Na mi van, az angyalodat látod?
Persze egyik sem érintett minket. De az ördög-angyal párosból 

az előző volt velem hasonszőrű. S a későbbiekben, ahogy polarizá
lódott minden körülöttem, és kikerültem a kisgyerekkor egyetemes 
harmóniájából, úgy éreztem, tolódom mindig minden esetben a fe
kete, a rossz, a csintalan, az eleven, később az agresszív fele. Minden
ből, ami megosztható volt, és lehetőség volt a választásra jó és rossz 
között, számomra a rossz, mint jó tréfa, volt a megfelelő választás.

Persze apámnak is volt ebben szerepe. Az enfant terrible4 het
venhez közeledve sem halt ki belőle. Lelke mélyén, mint minden 
mentálisan ép férfi, ott őrizte azt a négyéves óvodás gyereket, aki 
csintalan, sőt elvetemült, aki túljár mások eszén.

4 Fenegyerek (francia).
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Lementem vele a pityókaköves utcánkon. Lent buszmegálló, 
gyalogátjáró. Hónap végén a rendőröknek be kellett hozni egész 
havi lazsálásukat és begyűjteni az utolsó napokban a büntetéseket. 
Lehetetlen és rosszul elhelyezett átjáróknál cirkáltak, melyeket min
dig szabálytalanul használtak, ha időben buszra akart pattanni va
laki. És lejöttünk a hegyről, melynek oldalában kétszintes házunk 
volt, jégsisonkákat kerülgetve, apámmal kézen fogva - és nem tud
tunk átvágni az úton, hogy átmenjünk a buszmegállóba. A rendőr 
le-fel járt mintegy huszonöt méteres szakaszon az úttest közepén. 
Épp nagy csend volt mindkét buszmegállóban egymással szemben. 
Az emberek lélegzetvisszafojtva figyelték, amint apám, aki már vé
gignézte a le-fel cirkálás két-három ütemét, és látta, hogy a rend
őr rendes, tempós, és sohasem néz hátra, fogta magát, és mikor a 
rendőr elindult, távolodva tőle, csendben, tempósan, cseppet sem 
sietve, nem osonva, lazán, átlépdelt a tiloson.

Ezt a filmet ma is látom, retinámba égett. Az ostoba szabályok 
kikerülése.

Anyám csak annyit mondott idegesen, kényszeredetten:
- Na, nézd meg!
Anyám senkivel soha nem volt szolidáris. Még hogy megértő?
Később, mikor már megértettem napi csetepatéik tárgyát, azt 

vettem ki belőlük, hogy apám csinált valami nem elfogadhatót, 
anyám később megtudta, és számon kérte. Csakhogy apámat nem 
lehetett számon kérni. Vállat vont, ahogy a kutya rázza le a bogán
csot a bundájáról, és goromba lett:

- Ügy volt, és kész, mit rágódsz rajta? Hagyj nekem békét!
Ezt azokra az esetekre is alkalmazta, amikor más nő válópert em

legetett volna. Anyám is emlegetett, apám vállat vont erre is. Nem 
ítélkeztünk, és nem foglaltunk állást. Igazából nem tartozott ránk, 
jobban szerettük volna, ha anyám igazságcsinálás helyett boldog- 
ságcsinálással foglalkozik, de legalábbis gyerekcsinálással, nagyon 
szerettünk volna kamaszkorunkban egy kisöcsit. Ezt olyan kitar
tón és esengve kértük az akkor már ötvenhez közeledő anyánktól, 

214



mint bármelyik gyerek egy focilabdát vagy hajas babát. De nekünk 
kisöcsi kellett. Anyám tanácstalanul mosolyogva nézett körül, vállat 
vont, és ránk hagyta. Ö, aki minden helyzetben világosságot akart, 
ránk hagyta, itt nem akart magyarázni, számon kérni semmit.

Nyolcvanévesen egy dolgot bánt: hogy a két öcsénkből még 
magzatként angyalt csináltatott. Persze, apám utasítására. A hat
vanas évek családtervezési eszköze az abortusz volt. Mit volt mit 
tenni? Anyám elmúlt negyven, apám hatvan akkoriban. Hát nem is 
csoda, hogy elvetette őket - mondhatták.

Ha az ember nem hagy teret a csodáknak, azok máshol sarjad
nak ki, másnál szökkennek szárba.

*

A férfiorvos-társadalom előtt majdnem ex lex5 lettem, hogy 
negyvenhárom évesen csak azért is gyereket szültem.

5 Törvényen kívüli.
6 1968-ban hozott az akkori diktátor törvényerejű rendeletet, úgyneve

zett dekrétet az abortusztilalomra. Dekrétgyerekeknek hívták 1969-től 
az így születetteket.

7 Nicolae Ceauçescu Románia Szocialista Köztársaság elnöke 1965 és 
1989 között.

Én nem mondtam, hogy besikerült. Hogy dekrétgyerek,6 mint 
ahogy anyám a húgomról állította, akinek fogantatása egybeesett a 
diktátor abortusztilalmának bevezetésével. Annyi gyerek született, 
hogy nem fértek el az iskolában. Az elsős húgom a két pad között 
a lyukon ült, amíg novemberre előszedtek egy nyugalmazott tanító 
bácsit, aki elvállalta a közel hetvenes létszámú osztály felét, és vé
gigvitte a megszaporodott gyereksereget negyedikig.

A húgom állt az esti híradókor a képernyő előtt, mely mindig 
a bácsival7 kezdődött, aki mindenhol ott volt. És anyám - a maga 
malíciájával - rárivallt az alig két-három éves húgomra:
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- Na, most köszönd meg a bácsinak, hogy VAGY!
A húgom odafordult, és illedelmesen megköszönte.
Ördög vagyok, ott lakom a pokol fenekén!
Mert engem az ördög hozott, az ördögök szánkáztattak, meg az 

ördög fog szánkázni a hátamon -, szóval, volt velem elég baj, de épp 
meg is találták a megfelelő kezelést.

Apámat is az ördögök viszik majd a pokolba, és ördögök szán- 
káznak majd a hátán - mondta minden este mezőségi nyaralásunk
kor a pokaittá8 lett nagynéni.

8 Hitehagyott, átkeresztelkedett.

- Te, Bandi, majd a kénköves pokolba kerülsz, ha meg nem térsz.
S én láttam, amint apám törölközőjével a nyakában, lenge gatyá

ban lépked a kénköves füstben, mintha gőzfürdőben haladna, vagy 
tempósan menne át a szigorú, büntetni akaró rendőr háta mögött. 
A hátán szánkázni kívánó ördög meg lendületesen masszírozza. 
A pokol is csak egy kedélyes és humoros hely, meleg van, nem fá
zunk, aztán meg az ördög is csak ember, vele is szót lehet érteni - ha 
nem is gondoltam, de ilyen jóleső érzéssel aludtam bele a néni átok
szórásába, mellyel megtévelyedett unokaöccsét igyekezett kereszté
nyibb magatartásra bírni. Apám lerázta, mint a kutya a bogáncsot:

- Hagyj békén, Ilus, inkább aludjunk.
Hogy eljöttek-e az ördögök érte halála előtti napokban, megle

hetős. Három éjjel haldoklóit, erős halálfélelme volt. Nappal aludt. 
A szíve nem bírt leállni, az orvos szerint a huszonöt éveseknek sincs 
olyan erős szíve, mint apámnak volt a kilencvenkettedik évében. Már 
nem akart élni az utolsó öt évben. Először a szerelemről kellett le
mondania - ördög vagy angyal munkája, hogy épp nyolcvanévesen 
esett bele egy lányakorú volt kolléganőjébe -, aztán megvakult, aztán 
azt, hogy prosztatarákos, már csak anyámmal közölte az orvos. Nem 
engedte, hogy papot hívjon anyám. Engesztelhetetlen volt, és harag
gal ment a túlvilágra. Az apjával akart mindenáron leszámolni.

*
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Számomra a mai napig mintha nem is ott lenne. Idelent, igaz, 
nem csinál galibát. Nem mondja el a véleményét, ha kell, ha nem, 
csak ha kérdem. De akkor a rá jellemző módon, szűkszavúan, velő
sen. Sokszor csak egy-két szót szól. Érthetően, soha nem félreérthe- 
tően. Pedig azt mondják, azok a lelkek, akik kibeszélnek a mennyor
szágból, mintha meg sem haltak volna, nem komolyan veendők. De 
ez a rendelkezésre állás, mint tevékenység, odaát is megmaradt nála.

Ki tudja, most hol van?
S a gondolattól, hogy talán épp a hátam mögött, először a fülem 

pereme bizsereg, majd a haj mered a tarkómon és hűvös fuvallat, 
űrérzés a hátamban.

Pokol. Hol a te fullánkod?

*

Hat gyertyával dolgoztam. Először egy zöldet gyújtottam meg. 
Aztán két pirosat vettem, egyikre a szerelmem, a másikra a saját 
nevem karcoltam, majd három fehér gyertyával vettem őket körbe.

Míg a zöld gyertyával jártam, a térben megjelent egy zöld fény
oszlop, egy kupolás fejű fénylény, féltem tőle. A hátam mögé került, 
nem akartam látni. Ilyenkor fel kell jönnöm azokról a síkokról, ahol 
megkörnyékez a félelem. A félelem az ördög munkája.

Egy másik világba kerültem, ahogy a gyertyák melegítették az 
arcomat. Milyen kár, hogy a mai ember nem él gyertyafényben!

Azokban az órákban minden megváltozott, idegen erőket érez
tem, lendült a szoba, belém hasított a felismerés: itt nemcsak én 
vagyok. Magamban is nagy, felzaklató erőt éreztem. Amikor meg
gyújtottam a piros gyertyákat, végig imádkoztam, a zöld fénylény a 
bal felemen állt, de már nem féltem annyira.

Mit jelent a zöld angyal? Lelki egyensúlyt, reményt, akkor jele
nik meg, ha valamilyen kapcsolatunk javításra szorul. Amint teltek 
a percek, végignéztem, ahogy a két piros gyönyörűen egybeolvadt, 
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és teljesen leégett. Utána elaludtam. Reggel hatkor megébredtem, 
épp akkor hunyt ki az utolsó fehér gyertya.

*

Eltelt a rövid éjszaka, és nem voltam másnap fáradt. Vidékről utaz
tam haza kora délután, a kerti gyöngyvessző virágzott úton-útfélen. 
A megállóban vártam, lányok szálltak le, törték az ágakat. Néztem.

- Tetszik szedni virágot?
- Köszönöm, de sajnálom letörni, úgysem marad meg. Estére, 

holnap reggelre mind lehullatja a szirmát.
A lány vállat vont, és tovább törte a bokrot.
- Tessék! - és a kezembe nyújtott pár ágat.
- Jön a busz - mondtam.
- Mi az ellenkező irányba megyünk. Csak ezért szálltunk le, 

hogy virágot szedjünk holnap a ballagásra.
Felszálltam a buszra. A buszsofőr évődve kérdezte:
- Ki fog itt takarítani?
- Na, igen - és elmeséltem a lányokat. Néhány ember, aki a kö

zelben ült, mosolygott.
A gyöngyvessző holnapig az éjjeliszekrényemen illatozik. Ma 

kaptam egy csokorra való virágot. Idegentől.
Melyik angyal is járt itt?

*

Megnyugodtam, nincs bennem vágyakozás. Majd csak jön, és 
lesz olyan alkalom, hogy találkozzunk. Azt kívántam, legyen ben
ne vágy, hogy együtt legyünk, amíg élünk. A lélek odaát öt társat 
választ. Mégis idelent annyi az egyedül való ember. Mindet vagy 
legalább egyet felismerünk abból az ötből.

*
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Az éjjel, hónapok óta először, megjelent álmomban. Fent vol
tunk a lakásán, a lánya is velünk, nem történt semmi, főztem, be
szélgettünk, egyszerűen csak együtt éltünk, mint egy család.

Majd jön a valóságban is. Mindig úgy kezdődött, hogy elkezd
tem intenzíven álmodni vele, aztán egyre gyakrabban jött, külön
böző ürügyekkel, és egyre később, aztán egyszer csak felhívott, 
hogy jön este.

Kicsit szundított, és hazament. Egyszer kértem, hogy töltsünk 
együtt egy éjszakát, megígérte. De nem került akkor rá sor.

*

Vasárnap a templomban a gyerekem egy gerberát adott. Haza
vittem, a gyöngyvesszőt kivettem a vázából, elfonnyadt. Helyére tet
tem a gerberát az aszparáguszszállal.

Azóta nyugodtan alszom. Most nagyon sok energiát küldtem a 
kozmoszba, az a tarka kígyóalak csak teszi a dolgát.

A kígyó amúgy is e világ és a túlvilág között siklik: felfal egy kecs
kebakot, egy hétig alva emészt. Ha felébred, útra kel, és úttalan uta
kon jár, míg megtalálja párját erre az életre. Későn éri e szerencse.

*

A kígyó nem lábatlan gyík. Siklik. Repülni csak álmában tud. 
Láttam a repülős bemutatót a Duna-hidak fölött, és azt kíván
tam, bárcsak egy következő leosztásban valami hasonló szárnya- 
lót élhetnék meg. Hogy repüljek a napba. Nem ezt a földöncsúszót, 
porbansiklót. Nem.

Amikor a vadászgép felröppent a híd alól, füstfelhőt húzva maga 
után, vele szárnyaltam én is.

A gyertyák füstjével elillantam lélekben kicsit.

*
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Ma reggel villamosra szálltam, egy megálló után vettem észre, 
hogy nem jó irányba tartok. Mintha csak az angyalok irányítottak 
volna. Visszautaztam. Felültem a jó vonalra. Rögtön egy szimpati
kus kutyus az első ülésen, oda ülök szembe vele. És elkezdek beszél
getni a gazdájával - rokonszenves harmincas férfi. Kérdem, meny
nyit van otthon a kutyus egyedül. Tudja-e vinni sétálni reggel-este.

- Én otthon dolgozom, ezért bármikor el tudom vinni sétálni. 
De legjobban azt szereti, ha együtt vagyunk - magyarázta. - Csak 
így tudtam elhozni az Illatos úti menhelyről.

Régmúlt idők kutyámról beszéltem. Mennyire él az emlék, 
mintha el sem ment volna. Olyan volt, mint az ördög, a látványától 
féltek, pedig soha senkit nem bántott. Félelmetes volt, ahogy szelte 
a levegőt, testetlenül repült. Pásztorkutya volt, zsigereibe kódolva a 
terelés. Kerítést nem ismert. Természetére és külalakjára is hasonlí
tott a gazdájára. Nem tűrte a fogságot, bezártságot. Úgy is halt meg: 
ment a szerelme után, párzáskor, mint most, áprilisban nem látott, 
nem hallott. Csakhogy a kiszemelt kutyalány a főút másik oldalán 
lakott, s Matyit elütötte az autó.

Igen, a kutya is azt szereti, ha vele vannak. Nemcsak a gyerek. Ha 
együtt vagyunk otthon vagy bárhogy.

Az egész beszélgetésből az „otthon dolgozom” ütötte meg a fülem.
Angyali jelzés? Nem találtam sem fehér tollat, sem más jelt. De 

ha az angyalok üzennek, kihallok egy szót, kilátok egy betűt, egy 
számot. Megerősítésre várok.

*

- Add ide azt a javítást - kérte, s álltam mellette, kezemben papí
rokkal, magyaráztam, hol kellene javítani a szövegen. Csak álltunk, 
én a bal oldalán, jó fejjel alacsonyabb nála. S ahogy magyaráztam, 
és ő is beszélt, éreztem, hogy bekebelez az aurája, átcsap rajtam a 
testi vonzalma, felemeltem a fejem, légszomjam volt. Elfordult tő-
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lem, piros volt az arca. Lehajtotta a fejét. Majd elment. Ilyenkor, 
amikor menekül a közelemből, megáll a nyitott ajtóban, onnan be
szél, megy a lépcsőn lefele, és magyaráz.

Tavaly kérlelt, amikor elküldtem:
- Valljuk be, nagyon erős köztünk a testi vonzalom.
De én nemet mondtam. Egy asszony nem fogkefe.

*

Ki küldi a testi vonzalmat? Amikor két ember az utcán találko
zik, és már érződik a vonzalom, amikor nem megfelelően viselked
nek, vagyis úgy viselkednek, ahogy nem akarnak.

Amikor egy teremben ülnek, és a teremben ülők felkapják a fe
jüket, és érzik a két ember közötti vibrálást. Hogy itt történik vala
mi, és ők is részesévé lesznek a testi szerelemnek. Holott csak ülnek 
egy teremben, emberek közt, a terem két távoli oldalán.

*

A test cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: paráznaság, 
tisztátalanság, búj álkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeske
dés, versengés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, 
irigység, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók.

De a Lélek gyümölcse a szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, 
szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.9

9 Szent Biblia. Károli Gáspár ford. Galata 5: 19-23.

*

Templomban voltam, kevesen jöttek, jó prédikációt mondott a 
legátus. Két igét kaptam: Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. S a má
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sik nagyon alkalmatos volt délelőtti állapotomhoz: A szeretet sok 
bűnt elfedez.

Fel is hívtam, mondtam neki ezeket, úgy tűnt, örült neki.
Átéreztem, milyen tehertétel a házasságtörés.

*

Először az egyik éjjeli lámpám hunyt ki, aztán tettem egy má
sikat helyette, az égett egy darabig, majd az is kialudt. Akkor már 
kezdtem kényelmetlenül érezni magam. Olvasni sem tudtam, jó da
rabig forgolódtam, s mire elaludtam, nagy zúgással elindult a szá
mítógép - ami, tudomásom szerint, ki volt kapcsolva. Egy ideig el
tartott, hogy összeszedjem magam, és átmenjek a gyerek szobájába. 
Ott próbáltam aludni, de nem tudtam, annyira zúgott a gép. Aztán 
egy idő után csak visszamentem, és kihúztam a konnektort a falból.

Másnap szóltak a szomszédok, hogy áramkimaradás volt 11 óra 
tájban, állítólag az utcán is lámpákkal járkáltak. A számítógép pedig 
frissítette magát. Én meg arra gondoltam, hogy ha valaki akar ve
lem beszélni, az tegye meg nappal, éjjel meg hagyjon aludni.

Aztán ma este a nagy csendességben kiégett karcoló hanggal a 
villanykörte, az is jól megijesztett, hátha szétrobban.

*

A másik síkon dől el minden csata. Idelent már csak a kimenetel 
zajlik. Álmomban együtt voltunk, egy kórház alagsorában ültem az 
ölében, szeretkezni próbáltunk, de fehér alsó volt rajtam. Majd egy 
lépcső alá vonszolt.

Érzem az energiáit, már keres a másik síkon. Kis idő csak, és itt 
lesz.

*
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Álmomban kisbaba mozgott a hasamban, jobb oldalra fordult, 
kis hegyes orra kibökte a hasfalam. Belebeszéltem az álmomba, 
megsimogattam, és annyit mondtam:

- Kisfiam.
A fiú magzat jó jel. Forduló, életszakaszhatár. Valami elkészült. 

Valami történni fog, valami vagy valaki eljön.

*

A születésnapom közelgett. Felhívtam előtte pár nappal, és ha
tározottan kértem, jöjjön át, hozzon egy csokor virágot, vagy bon
bont, vagy italt. Vagy mindhármat. Mert megérdemlem. Annyit 
mondott:

- Jó, jó.
Azon a napon, amikor jönnie kellett, egyikünk sem jelentkezett. 

Eltelt a nap, a délután, hazajöttem, eltelt az este. A gyereket lefektet
tem, megvártam, amíg elalszik - úgy, mint tavaly, amikor esténként 
titkon együtt voltunk.

S akkor felhívtam. Egyik telefonja hangpostára kapcsolva. A má
sik hosszasan kicseng, nem veszi fel. Nem akartam gondolkozni 
azon, miért nem. Tárcsáztam párszor, majd nekifogtam rendet 
rakni a konyhában, teát főztem, mert hasmenésem lett. Visszahív. 
Hogy előadáson volt, ezért nem vette fel. Kértem, jöjjön át, halva
csorát készítettem.

- Leteszem az autót, és megyek.
Vártam. Jött. Épp az ágyneműt húztam át, de nem jött be a szo

bába. Kint maradtunk a konyhában, tálaltam, evett.
Emlékszem, nagyon sok idő telt el, amíg egyáltalán ételt foga

dott el tőlem. Csak jött, szeretkeztünk, hiába kínáltam. Történnie 
kellett valaminek, hogy elfogadta az ételt, mint a sebzett vad. Most 
szó nélkül leült enni. Néztem. Úgy evett, mint a vendéglőben. Ab
roszt terítettem neki, színben hozzá illő szalvétát tettem. Néztem 
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az arcát. Ezt a pofát kell néznem életem végéig? Hallgatok, hagyom 
beszélni, kortyolgatom a lósóska teát, melyet hasfogónak főztem. 
Picit pösze, jól hallom? Épp csak gyakorlott fül hallja. Aki nem ve
szi észre, azt csak irritálhatja. Üdítőt kér.

- Nincs - nem akartam mondani, hogy arra nem adok pénzt.
- Akkor ásványvizet.
- Az sincs, nem cipelem.
- Akkor csapvizet.
Felállók, adom a vizet pohárban. Megszólal bennem a hang:
- A férjem.
Megköszöni a vacsorát, feláll. Megölelem, tűri, majd igyekszik 

szabadulni, szinte dulakodunk.
- Most normális voltam? - kérdi.
- Igen.
Ha tavaly így viselkedett volna, nem küldöm el. Hiába, ha az 

ember érzelmileg érintett egy kapcsolatban, előfordul, hogy abnor
málisán viselkedik. Hagyom menni. Kicsit meglepődik, ilyen köny- 
nyen. Nézek utána a lépcsőn.

Éjjel sokáig nem tudok elaludni. Forgolódom. Játszmázik, per
sze. Megmutatja, hogy nem egykönnyen kapható. Csúnya is, rossz 
természetű is. Nehezen fogadtam el. De elfogadtam. Most már csak 
várnom kell. Másnap felhívom, beszélünk. Majd ismét felhívom. 
Beszélünk.

Hogyne tudnám, hogy van barátnője, hiszen álmomban megje
lent. A lakása olyan volt, mint a kert - mint a lelke -, nyitott volt. 
Mindenkit közel enged magához, nem válogatja meg a barátait. 
Bárki lehúzza. Az a nő is becsapja.

- Téged nem érdekel, hogy barátnőm van? - kérdi.
- Nem. Nem érdekel.
Majd visszhangzik a fülében. Nem. Majd visszatér hozzám. Azon 

a másik síkon elkergettem a nőt azon az éjjelen, amikor vacsorára 
hívtam. - Elég volt, takarodj ki a leikéből, takarodj az életéből.
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Fel kell jönnöm azokról a síkokról, ahol megkörnyékez a kétely. 
Ott már ördögök cserkésznek. Az az ő vadászterületük. El ne fogja
nak. A kétely is az ördög munkája. Bíznom kell - vakon.

X-

Miért születtem ebbe a családba? Előttem egy fiú lett angyallá, 
születésem után másik kettő még magzatként. Nem maradt itt fiú 
egy sem.

- Be szép gyermek volt! - sóhajtott fel anyám, féléves bátyámra 
emlékezve. Ebből azt szűrtem le már egészen kicsiként, hogy nem 
vagyok szép.

- Koravén - jelentette ki fellebbezhetetlenül a szomszéd vénasz- 
szony. Én ugyan nem hallottam, de valaki, talán épp anyám, gon
doskodott róla, hogy eljusson hozzám ez az információ. Apám vett 
védelmébe, mikor anyám a húgom angyalhaját dicsérte.

- A nagyobbiknak meg szép hullámos haja van! - ezzel ugyan 
nem lehetett vitatkozni. De nem is győzött meg arról, hogy szép 
lennék. Hagyjuk a szépséget. Van ügyesség, gyorsaság, cselesség, 
okosság, erő és kitartás, bármi, amivel imponálni lehet, főleg apám
nak, ha már az ő figyelmét felkeltettem.

Pici koromban belecsimpaszkodtam a nadrágjába, amíg felvett a 
karjára, emlékszem a szagára: friss borotvakrémillat fedett le idősö
dő bőrszagot. így ez az elegy jelentette nekem a teljességet. Anyám 
szagtalan volt.

X-

Születésnapomon, jó fél évszázad elteltével megöleltem a sze
relmem, és megdöbbentem az illatélménytől. Hogy lehet, hogy 
ugyanaz? Még mindig az a borotvakrém van forgalomban? Vagy 
hajlamos az ember bármivel is áltatni magát, ha szerelmes? Felépít 
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egy álomvilágot, és ragaszkodik mindenáron hozzá? A szaglás nem 
csal. Évtizedek múltával sem torzít.

*

Fiúnak vártak, elhunyt bátyám pótlékaként, férfinak szocializá
lódtam. Utolsó nagy férficsatám egy munkaügyi per volt, melyet 
elvesztettem: minden nőt elküldték, csak férfiakat tartottak meg. 
Nem tudtam bebizonyítani. Elfordultam a férfias pályáktól, és soha 
vissza sem akartam menni dolgozni. Nő akartam lenni, védelemre, 
támogatásra szoruló. Csimpaszkodtam volna arra, akit arra érde
mesnek tartottam. De fehér lovon herceg, palotával, úszómeden
cével. .. vagy akár támogató hozzáállásával - jött és ment. Talán, ha 
már nem lehettem fiú, érne valamit, ha fiút szülnék, talán a párom 
sem hagyna el, talán én is lehetnék valaki a fiam által. A cigányok 
csak akkor esküsznek, ha fiút szül az asszony. Egy fiús anya ma
gabiztos. Ha a gyereke apját nem is, legalább a fiát magához tudja 
kötni. A lányok kirajzanak, és kritikusan szemlélik az anyjukat har
mincas éveik táján. A fiúk soha ki nem ábrándulnak az anyjukból. 
Minden anya-fia kapcsolat sírig tartó szerelem.

- Légy önálló - üzente apám a túlvilágról. Ez a feladat.
Itt maradtam egy női testtel, egy burjánzó, utóvirágzó húshal

mazzal, mely utoljára még szép virágot bont. Csak a méhek nem 
jönnek beporozni a bibét.

Miben telik örömem?

*

Ma szerencsés napom volt: reggel két ötforintost találtam a jár
dán. Délután több négylevelű lóherét, sőt egy ötlevelűt is a Rákos
patak partján. Felhívtam jókedvvel, és elújságoltam neki. Kértem, 
csináltassa meg az ablakot, mert a jótét lelkek bejárnak rajta.
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- Te is bejöttél az éjjel - nem tudom, honnan támadt ez a gon
dolatom.

- Én nem mentem be éjjel - felelte kimérten.
- De, bizony, bejöttél! - közöltem ellentmondást nem tűrően. 

Nem ellenkezett. Álmomban a mellem simogatta, s hirtelen feléb
redve elszállt a taktilis álomélmény. Már a másik szférában meglá
togatott kétszer is. Minden ott dől el.

*

A szent asszony óvatosan tartja tenyerében a feszületet, mintha 
készülne megcsókolni. Özvegyasszonyból lett Krisztus menyasszo
nya. A lehetetlennek tűnő kívánságok beteljesítője.10 Úgy tartják, 
képes minden kívánságot teljesíteni. Őhozzá imádkozom. S ahogy 
könnyek közt kiárad a fohász, a válasz már ima közben érkezik: egy 
kis kápolnához irányít, hogy oda menjek el. Szent Rita-plébánia.

10 Casciai Szent Rita (1381-1447).

*

A kisfiú hátulról átölel fénykarjával. Itt áll, és felissza magát az 
ima erejével, megtöbbszörözi ezt az erőt. Fénytestével átölel. Nem 
vagyok egyedül.

Mint ahogy a családi képen sem. Álmomban egy harmincas nőt 
ölelgetek, csókolgatok nagy örömmel. És megkérek valakit a népes tár
saságból, ha már találkoztunk, örökítse meg egy fényképpel az együtt- 
létünket. S ahogy a kamerába mosolygunk ölelkezve - a lánya volt az, 
csak két évtizeddel későbbi alakjában -, ő is a hátunk mögé lép, majd 
többen is odaállnak, és egy kiterjedt nemzetségre kattan a vaku.

Befogadtak a családjukba.

*
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Álmomban fekete elefánt kúszik füves kertben, rémülten mene
külök, mígnem kis elefántként előjön, simogatom, megbarátkozom 
vele, a kelleténél is jobban. Utána jobb oldalt megjelenik ő az édes
anyjával, aki megölel, majd ő is megölel, megcsókol, és azt mondja:

- Készítettem neked valamit.
Reggel hív telefonon, hogy készüljünk, elvisz a strandra. Me

netben egy öregasszonyt is elfuvaroz a templomig, a körmenet már 
lement a kismise után, majd közli velem, hogy a magánéletében 
sehogy sem jut előre. Hallgatok csökönyösen. Aztán csak megkér
dem, milyen problémája van.

- A barátnőmmel nem jutok semmire. A volt férje zaklat minket 
éjszakánként telefonon.

- Rendőrség.
- Már jelentettük, semmit nem csinálnak. - Menjek, verjem 

meg a barátnőd férjét? - berzenkedek magamban. - Küzdj meg 
érte, ha kell! - De csak annyit kérdek csendesen:

- Iszik az az ember?
- Igen - s lopva rám néz.
- Az ilyesmi csak arra jó, hogy megmérgezzen egy új kapcsolatot.
Várakozón néz.
- Nem unod már ezt a sok házasságtörő kapcsolatot? - kérdem 

szelíden. Tiltakozik erőtlenül. Majd jó strandolást kíván, s elhajt.
Hét ágra süt a nap. Vigyorgok, mint akibe belebújt a kisördög, 

sehogy sem férek a bőrömbe.
Megvárom, amíg ő is dönt. Idelent szabad az akarat.
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JELTELEN JELEN

„Itt... nincs is jelen” - mondja a 2016. évi Gion Nándor Novella
pályázat díjnyertes írásának egyik szereplője. E mondat, de maga 
a teljes novella, sőt az egész kötet is érzékeny közérzetjelentés min
dennapjainkról, a jelenünkről, amit csak túlélni próbálunk, szinte 
csak átalusszuk, mint a halált.

Viszont e válogatás mégis azt jelzi, van jelen, még akkor is, ha 
olykor komor, sötét és kilátástalan. Az elvándorlás, az egzisztenci
ális problémák és a digitális kor kihívásai mellett még mindig van, 
aki megemlékezik 1988 nyaráról, amikor három huszonéves fiatal
ember belekezdett egy háromszáz pontos preferánsz játékba, egy 
megsárgult családi fényképről, amelynek létrejöttét a családtagok 
közötti távolság sem lehetetlenítette el, és a gyerekkor pirosgomb- 
szemű, tenyeres-talpas, hófehér nagy medvéjéről.

A 2016. évi Gion Nándor Novellapályázatra huszonöt pályamun
ka érkezett be. A bírálóbizottság Sándor Zoltán Átaludni a halált 
című elbeszéléséért ítélte az első díjat, Balogh Gábor Az Ismeretlen 
Madár nyomában című novellájáért a második díjat, míg Böjthe Pál 
A tenger című írásáért a harmadik díjat. A bizottság a díjazott szöve
geken kívül további tizennégy pályamunkát javasolt megjelentetésre.

Az írások ugyan sok tekintetben különböznek egymástól, mégis 
szinte ugyanennyi szállal kapcsolódnak egymáshoz, egyes történet
szálak továbbíródnak más szövegekben. A teljesen esetleges egymás 
mellé kerülés megdöbbentő illeszkedéseket eredményezett. A szer
zőket sok esetben hasonló problémák foglalkoztatják, ugyanazokra a 
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dolgokra kérdeznek rá, más-más nézőpontból, és más-más válaszokig 
jutnak el. A gondos szerkesztőmunkának köszönhetően a témák to
vábbgondolása igen szembeötlő. A Vedlés című novellában külföldre 
költöző család további sorsaként is olvasható a Bennünk élő fekete ma
dár, melynek szereplőit olyannyira áthatja a félelem, hogy új ottho
nukból is elmenekülnek, arcukra pedig képtelenek visszaemlékezni 
a szomszédok. Ahogyan e család vég nélkül keresi a nyugalmat, úgy 
kutatja az Ismeretlen Madár hangját egész életén keresztül Az Ismeret
len Madár nyomában szereplője, vagy egy másik szövegben Csatakos 
a tengerre vágyik, számára az az álmok és lehetőségek terepe.

Több írásban tematizálódik a női sors, annak minden keserű
sége megjelenik a nyomtalanul eltűnt Halka Rozi történetében, a 
Háromszögben a megcsalt feleség és a szerető nézőpontját ismer
hetjük meg, az Anyatej és az Angyalos - Ördögös a szülés, a születés 
és az anyaság kérdéskörét járja körül érzékletesen. A megszülető 
gyermekek különféle sorslehetőségei is tetten érhetők. A Nehéz 
vers gyermekszereplője a vezér képe miatt nem tudja elmondani a 
verset, amit egyébként kívülről fúj, de ügyes csellel szünteti meg e 
bénító hatást. Az Ölelés egy olyan gyermeksorsról szóló drámai tu
dósítás, melyet egyikünk sem kíván, még az ellenségének sem. Ta
lán az egész kötet legmegindítóbb írásáról van szó. A szereplőknek 
ugyan sikerül megszakítaniuk a veszélyes irányba forduló történet 
elbeszélést, amely lelki ronccsá tenné a történet hallgatóját, de maga 
a novella nem torpan meg a végkifejlet előtt.

Remény, csalódás, magány, félelem, női sors - e motívumok 
mindenképpen kiemelendők a kötetből, mely többségében hagyo
mányos, történetközpontú elbeszéléseket tartalmaz. A novellákban 
minden olvasó megtalálja önmagát, vagy felfedez ismerős története
ket, helyzeteket, mint a mesékben. Rólunk szólnak, az utunkról, út 
közben. De ezek többnyire olyan mesék, amelyek rosszul végződnek, 
amelyekben a szereplők nem éltek boldogan, míg meg nem haltak.

Novák Anikó
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A KÖTET SZERZŐI

BALÁZS H. CSILLA

Szenttamási szülészet hiánya miatt 
1974-ben Verbászon láttam meg a nap
világot a Horgász család második leány- 
gyermekeként. Az általános iskolát Szent
tamáson, a középiskolai tanulmányaimat 
Óbecsén végeztem el. Mindig is szeret
tem olvasni, és már gyermekkoromban 
rengeteget írtam. Verseimmel, írásaim
mal többször is nyertem díjat. Évek óta a 
Szenttamási Rádió munkatársa vagyok. 
Amikor tizenévesen a rádióhoz kerültem, 

szerelmi történeteket írtam, és ezeket a műsoraimban be is olvas
tam. Bármilyen témáról szívesen írok. Szeretem a verseket, mesé
ket, regényeket. Sajnos, annak idején nem volt anyagi lehetőségem 
egyetemre iratkozni, így ezt most pótolom. A tavalyi évben felvételt 
nyertem az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékére, 
és most másodéves hallgató vagyok. Emellett feleség és két nagy
lány édesanyja. Eddig még nem publikáltam. Az első novellámat a 
Gion-pályázatra írtam.
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BALÁZS ILDIKÓ

(Marosvásárhely, 1965. május 13.) 
Erdélyi származású magyar író, újságíró, 
irodalomtörténész, Wass Albert-díjas ku
tató, műfordító. Budapesten él. Szülővá
rosában, Marosvásárhelyen érettségizett. 
A debreceni Kossuth Lajos Tudomány
egyetemen magyar-német szakos közép
iskolai tanári diplomát szerzett. Tanított 
Sárospatakon, Egerben, Nyíregyházán, 
majd Budapesten. Több kötet, mintegy 
negyven tanulmány és számos könyvis

mertető szerzője. Rövidprózái, esszéi megjelentek a Várad, a Zemp
léni Múzsa, a Népújság, a Driesch, a Pannonisches Jahrbuch című 
lapokban. 2009-ben megvédte doktori disszertációját Wass Albert 
erdélyi korszaka 1923-1944 címen. Az Erdélyi Napló (Nagyvárad, 
Románia), az Észak-Magyarország, a Népújság (Maros megyei napi
lap), a Szerencsi Hírek, a Patak és Vidéke, a Sárospataki Hírlap külső 
munkatársaként több mint háromszáz újságcikk szerzője.

Kötetei:
Sárospatak kocsmái. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2003
Wass Albert életmű-bibliográfia. Kráter Műhely Egyesület, Po- 

máz, 2004
Utazások a katedra körül. Válogatott publicisztika. Felsőmagyar

ország Kiadó, Miskolc, 2010
Wass Albert erdélyi korszaka (1923-1944). Mentor Kiadó, Ma

rosvásárhely, 2010
Egy értelmezési lehetőség: Sütő András Advent a Hargitán című 

drámájának motívumrendszere. MEK, 2012
Magyar sajtókarrier. MEK, 2013
Utazásaim Rőt Macskával. Lélekregény. Esszék. MEK, 2014
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A tüzdobáló. Utazások régi életeimbe. Underground Kiadó, Bu
dapest, 2014

Műfordítások:
Erich von Däniken: A földönkívüli látogatók nyomai - Újabb je

lek a kozmoszból. LAP-ICS Kiadó, Debrecen, 1995
Christi Greller: Törések: versek. Felsőmagyarország Kiadó, Mis

kolc, 2002
Christi Greller: A pillangólábú. Felsőmagyarország Kiadó, Mis

kolc, 2004
Christi Greller: zart ART. Mozart inspirációk... Felsőmagyarország 

kiadó, Miskolc, 2013

BALOGH GÁBOR

1963-ban születtem Győrben, ma is 
ott élek. Eddig megjelent könyveim: Vé
ges vadászmezők (1993), Vigyázzmenet 
(2012), Az Isztambuli Hadiút (2016). Kü
lönböző antológiákban jelentek meg el
beszéléseim, legutóbb a 2016-os Magyar 
radírban. Rendszeres résztvevője vagyok 
a Gion Nándor-pályázatoknak is. Galam
bos, az indián című novellámból 2015- 
ben kis játékfilm készült.
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BÖJTHE PÁL

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

BÖRCSÖK LÁSZLÓ

1944-ben születtem Óbecsén. Az elemi 
iskola befejezése után egy évet szünetel
tem, mert lekéstem a zimonyi testneve
lési középiskolai felvételit. A következő 
nyárra azonban bepótoltam: a zentai 
gimnáziumban magánúton levizsgáztam, 
majd 1962-ben ott is érettségiztem. Tor
natanárnak készültem, de a sikeres belg
rádi felvételi után az utólagos kardiogram 
alapján a szakorvos tanácsára váltottam, 
a sportolást azonban nem hagytam abba.

Még időben sikerült beiratkoznom régészetre, de az első szemeszter 
után átjöttem Újvidékre a Magyar Tanszékre. Harmadéven kezd
tem írni a Képes Ifiúsá^o^ az Új Symposionba verseket, novellákat, 
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irodalom- és filmkritikát. A diploma megszerzése után 2006 eleji 
nyugalmazásomig középiskolai magyartanárként dolgoztam szülő
városomban. Az utolsó évtizedben a KMV-t is szerveztem. Ezután 
kezdtem újra intenzívebben írni. Két vegyes (versek és novellák) és 
egy novelláskötetem, valamint három regényem jelent meg eddig.

KANYÓ GAZSÓ TÜNDE

1959. január 19-én születtem Kúlán. 
Szüleimmel, bátyámmal és öcsémmel a Slo
bodan Penezić utcában éltünk a szőlősünk 
végén álló házban. A tagosítás miatt a sző
lőst el kellett adni, a szüleim később a házat 
is eladták, Palicson vettek másikat, majd 
vendégmunkások lettek Németországban.

írással már az elemiben próbálkoz
tam. Egy versemmel egy ifjúsági verse

nyen nyertem néhány könyvet, köztük Gion Nándor Latroknak is 
játszott című regényét. Tagja lettem a kúlai STAZE képzőművészeti 
és irodalmi klubnak, aztán egy kritika miatt fölhagytam a versírás
sal. Ehelyett rajzoltam fekete tussal, munkáim ott voltak a kiállítá
sokon, a temerini TAKT-on is. írtam meséket, karcolatokat, de a 
STAZE lektora, Szungyi Géza arra biztatott, írjak újra verseket, ami 
nem ment. A nyolcvanas évek végén elküldtem Kelímterítő című 
írásomat a Majtényi Mihály Novellapályázatra, s a megvásároltak 
közé került. Ügy gondoltam, hogy csak véletlenül. Akkortájt időm 
is kevés volt, levelező tagozaton igyekeztem elvégezni a közgazdasá
gi középiskolát. 1998-ban a Családi Kör novellapályázatán második 
díjat nyertem a Nyírfácska című novellámmal. Tavaly februárban 
eltörtem a jobb sarkam, el kellett fogadnom, hogy lelassult szá
momra a világ, a fiam javasolta, hogy írjak - és hallgattam rá.
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KURCZ ÁDÁM ISTVÁN

(Budapest, 1982) Irodalomtörténész, 
nyelvész, három gyermek édesapja. A Dél
vidék - a Vajdaság és Belgrad (Bácska, 
Bánság, Szerémség és az Al-Duna) című 
könyv társszerzője. Doktori disszertáció
jából írott könyve Gion Nándor müvei és 
műhelytitkai címmel jelent meg 2017- 
ben. Legtovább az MTA Nyelvtudományi 
Intézetében dolgozott A magyar nyelv 
nagyszótára szócikkírójaként; jelenleg a 
Magyar Nyelvstratégiai Intézet munka

társa. írásai napilapokban és folyóiratokban jelentek meg; az itt kö
zölt írás az első szépirodalmi próbálkozása.

LÁZÁR SZŰCS ANIKÓ

Üjvidéken születtem 1981-ben, Óbe
csén nőttem fel. Egyetemi tanulmányai
mat Torontóban végeztem angol és fran
cia tanári szakon. A bordeaux-i egyetem 
bölcsészkarán szereztem meg mesterkép
zési diplomámat. 2009 óta Zentán élek 
férjemmel, Lázár Tibor festőművésszel és 
gyermekeinkkel. A Bolyai Tehetséggon
dozó Gimnázium és Kollégium angol- és 
franciatanára vagyok. Fordítással és lek
torálással is foglalkozom.
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MÓRA REGINA

1977-ben születtem. Szabadkán élek a 
családommal. A szabadkai Politechnikai 
Iskola magyartanára vagyok. Tanítok és 
tanulok, hiszen folyton rádöbbenek, hogy 
mennyi mindent nem tudok. Az Észak
bácskai Magyar Pedagógusok Egyesüle
tének elnökségi tagjaként szervezéssel is 
foglalkozom. Ha van időm, írok. Az évek 
során alakult ki írásmodorom, amely 
megfelel a habitusomnak, és amellyel kö
zölni szeretek és tudok. Folyóiratokban,

antológiában jelentek meg kisprózáim. Regényeim: Peremlakók; 
Pöttömváros. Verskötetem: Színek.

N. CIROK FERENC

1956-ban született Zentán. Az általá
nos iskolát szülőfalujában, Moholon fe
jezte be, a középiskolát Zentán, majd az 
újvidéki Bölcsészettudományi Kar Ma
gyar Tanszékének hallgatója volt. 1980 
és 1995 között az Újvidéki Színházban 
dolgozott díszletezőként, majd szerve
zőként. 1988-ban családjával Muzslyára 
költözött, ahol négy évvel később meg
alapította a Sziveri János Művészeti Szín
padot, két időszakban vállalva a színpad 

elnöki posztját. A Sikoly irodalmi és művészeti folyóirat alapító és 
szerkesztőségi tagja, valamint a muzslyai Zeppelin Rádió Mi szél

237



hozott? című művelődési műsorának szerkesztője volt, a rádió meg
szűnéséig. Jelenleg Muzslyán él és alkot.

Kötetei:
Elodázott versek, avagy csendélet kalodával (versek). SZJMSZ, 

Muzsla, 2001
Sorspecsét (novellák). SZJMSZ, Muzsla, 2003
Körhinta, avagy elmeszelt történetek, illetve Elmeszelt (f)esték 

(versek, novellák). SZJMSZ, Muzsla - Muravidék Baráti Kör Kultu
rális Egyesület, Pilisvörösvár, 2007

ROMODA FERENC

1960-ban született Óbecsén. Az álta
lános és a középiskolát szülővárosában 
végezte. 1979-ben szerzett oklevelet a 
közgazdasági szakközépiskolában. Azóta 
is szülővárosában él és dolgozik. A Gion 
Nándor Novellapályázatra küldött és ezál
tal négy Gion-kötetben megjelent novel
lái eddigi publikált alkotásai. Novellaírás
sal a Gion-pályázat hatására kezdett el 
foglalkozni, ezért munkáit ennek jegyé
ben írja. Témáit családjának igaz történe

teiből meríti. A novellák cselekményei nagyon apró módosítások
kal valós, megtörtént eseményeket írnak le.

238



SÁNDOR ZOLTÁN

1973-ban született Nagybecskereken. 
író, újságíró, szerkesztő, műfordító. A Ma
gyar Szó napilap újságírója és szerkesztő
je. A Sikoly irodalmi és művészeti folyó
irat főszerkesztője. Eddigi munkásságát 
Herceg János Irodalmi Díjjal jutalmaz
ták. Legutóbbi kötetei: Emese (Magyar 
Szó, 2006), Föltámad a szél (Életjel,
2014) , Térdről a világ (zEtna, 2015) és J. 
К (Életjel, 2016). Fordításkötetei: David 
Albahari Különös történetek (Napkút,
2015) és Svetislav Basara A föld szíve 
(Napkút, 2015). Szabadkán él.

TÁTRAI S. MIKLÓS

1953-ban születtem Budapesten. 
Negyvenéves fegyveres szolgálat után 58 
éves koromban vonultam nyugállomány
ba. Hivatásos pályafutásom időszakában 
elsősorban rendészeti, rendészettörténe
ti, pedagógiai témájú írásaimat közölték 
szakmai folyóiratok, és három rendé
szettörténeti interjúkötetet készítettem. 
Nyugállományba vonulásomat követő
en novellákat, verseket, meséket írok. 
Ezek a Nimród folyóiratban, valamint 

a Hetedhéthatár, a Kaláka és az Irodalmi Epreskert című interne
tes magazinokban jelentek meg. Rendszeresen veszek részt ama-

239



tőr írók pályázatain, melynek eredményeként három első hellyel, 
több helyezéssel, elismerő oklevelekkel rendelkezem. írásaim eddig 
öt antológiában, illetve mesekönyvben kaptak helyet. Legnagyobb 
sikeremnek az Országos Mécs László Irodalmi Társaság tavalyi 
Primavera díját és a Gion Nándor Novellapályázat 2015. évben elért 
III. helyezését tekintem.

WILHELM JÓZSEF

Németországban születettem 1970- 
ben. Ott ébredtem rá, hogy a világ szem
benézésre kényszerít. Jelenleg Doroszlón, 
a nyugat-bácskai magyar szórványban 
élek. Fontosnak tartom az anyanyelvem, 
a történelmi, kulturális önazonosságom 
ápolását, de ugyanakkor a nemesedő 
emberi lét az, amihez mindenekfelett 
igazodom. Verseim, novelláim, ismeret
terjesztő írásaim vajdasági, magyarorszá
gi, felvidéki folyóiratokban, újságokban,

antológiákban és online felületeken láttak napvilágot. Remek érzés 
egyedi világokat teremteni, és a meglévőt dokumentálni. Erre va
gyunk hivatva!



TARTALOM

Sándor Zoltán: Átaludni a halált .......................................................5
Balogh Gábor: Az Ismeretlen Madár nyomában........................ 17
Böjthe Pál: A tenger...........................................................................33
Wilhelm József: A hozzávalók összegyúrása .................................65
Balázs H. Csilla: Ha jön az ellenőr...................................................71
N. Cirok Ferenc: Preferánsz .............................................................77
Wilhelm József: ölelés.......................................................................87
Börcsök László: Vedlés.......................................................................95
Börcsök László: A színarany feszület.......................................... 105
Balogh Gábor: A bennünk élő fekete madár ............................ 113
Balogh Gábor: Medvesors............................................................ 119
Kurcz Ádám István: A századik születésnap.............................. 127
Romoda Ferenc: Nehéz vers........................................................ 137
Kanyó Gazsó Tünde: Halka-rege................................................ 147
Lázár Szűcs Anikó: Anyatej.......................................................... 157
Móra Regina: Háromszög............................................................ 163
Tátrai S. Miklós: Váratlan találkozás .......................................... 181
Balázs Ildikó: Angyalos - Ördögös ............................................  193

Jeltelen jelen (Novák Anikó)...........................................................229

A kötet szerzői ................................................................................ 231





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

Vallásügyi Titkárság támogatta.

SZENTTAMÁS

Kiadta a Forum Könyvkiadó Intézet és 
a Gion Nándor Emlékház. 

A kiadásért felel Virág Gábor igazgató és Németh Dezső elnök. 
Szerkesztők Ondrejcsák Eszter és Horváth Futó Hargita. 

Illusztrációk Szabados Zsófi. 
A fedőlapot Szabados Zsófi illusztrációjának felhasználásával 

Kiss Natália tervezte. 
Műszaki szerkesztő Csernik Előd. 

Készült a Sajnos Nyomdában Újvidéken, 2018-ban.



CIP - A készülő kiadvány katalogizálása 
A Matica srpska Könyvtára, Novi Sad 

821.511.141(497.11)-32(082.2)

ÚTON SZŐTT MESÉK : A 2016. évi Gion Nándor Novellapályázat 
antológiája / [Szerkesztette Ondrejcsák Eszter, Horváth Futó Hargita ; 
illusztráció Szabados Zsófi]. - Újvidék : Forum ; Szenttamás : Gion 
Nándor Emlékház, 2018 (Novi Sad : Sajnos). - 239 p. : ill. ; 20 cm

Jeltelen jelen: 229-230 p.
A kötet szerzői és portréi: 231- [240] p.

ISBN 978-86-323-1024-7 (Forum)

COBISS.SR-ID 321747207









ISBN ûb-323-1024-0
9788632310247

Ч 7 fl Ô Ь 3 2 310247

500 RSD/2000 HUF


