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Szombath András

DZSUNGEL
A 2019. évi Gion Nándor Novellapályázat

I. díjjal jutalmazott írása





Yohana nem volt szép nő, azt hiszem. A mai közvélekedés sze
rint bizonyosan nem. A termetéhez képest nagy feneke volt 
és kis mellei, amelyeket minden rábeszélés ellenére sem volt haj

landó melltartó rabságába zárni. És hát, szőrös volt, na, mint egy 
hippi. Igaz, ebben a kérdésben kész volt engedni a társadalom el
várásának, és csakugyan mindent elkövetett, amit a kor kezdetle
ges szépségipara lehetővé tett a számára, de valamennyi küzdelme 
szélmalomharcnak bizonyult, mert azok a szőrszálak úgy sarjadtak 
belőle, mint tavasszal a vetés, és nem csak ott, ahol Isten akaratából 
sarjadniuk kellett. Viszont mélyről feltörő csodás alt hangja volt, 
gyöngyöző kacagása, amely a legváratlanabb pillanatokban tört ki 
belőle, puha, apró keze és akkora göndör hajkoronája, amely három 
másik fejnek is elég lett volna, és amely akkoriban általános irigyke
désre adott okot. Egészében véve karakteres, egzotikus megjelenése 
volt: mulatt lány, az átlagosnál erősebb afrikai beütéssel. Ebben a 
reménytelenül kontinentális országban ez felért annyival, mintha 
csakugyan szép lett volna.

A kubai vendégmunkáslányok valamikor a nyolcvanas évek kö
zepén érkeztek a városunkba. Egy munkásszállóra kvártélyozták be 
őket, portás, éjszakai kijárási tilalom és egyebek. Egy közeli textil
gyárban dolgoztak. Négy évig kellett maradniuk, aztán nyomás visz- 
sza Kubába, indulás az előre meghatározott időpontban, se előbb, se 
később, de addig is, hermetikusan elzárni őket a helyiektől. Mondd 
a napnak, hogy ne süssön! Ötven kubai lány, ötven egzotikus arc, 
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ötven csípő és fenék, száz mell, comb és lábszár, ötszáz puha lábujj, 
és mindez elzárva a helyi ifjúság elől. Teljes képtelenség.

Colos, akkoriban mindenki ezt az idegesítő ragadványnevet 
kapta, aki magasabbra nőtt az átlagnál, szóval ő is ott nyomult a 
többi fiúval a munkásszálló előtt, és várta, hogy a lányok ledobjanak 
egy kulcsot vagy leeresszenek egy lepedőkből összecsomózott köte
let. De a munkásszálló, ez a komáromi erőd, mindvégig bevehetet
len maradt a számukra. Igaz, egyszer az egyik kubai lány kidobott 
egy bugyit az ablakon, de az sem Colosé lett, mint ahogy általában 
neki már csak akkor jutott valami, ha előtte már mindenkinek ju
tott. A testalkata miatt akár lehetett volna másként is: magas termet, 
széles vállak, egészen tűrhető arc, de mégis hiányzott belőle valami 
ahhoz, hogy észrevegyék. Pedig egyáltalán nem volt tehetetlen, sem 
bugyuta. Egy közismerten cinikus közös ismerősünk szerint Co
los csupán reakcióidőben volt mindenkinél lassabb. Nem tudom. 
Tény, hogy gyakran keveredett bajba, mert kiállt bizonyos ügye
kért, a barátaiért, és megesett, hogy egyedül maradt a porondon, 
miközben a többiek már rég leléptek. A mindennapokban szívós 
és megingathatatlan volt, de az igazán nagy pillanatokban rendre 
kevésnek bizonyult. Ezért lassan megszokta, hogy ne akarjon túl 
sokat fogni, ne ácsingózzon olyasmi után, ami eleve elérhetetlen 
a számára. Talán éppen emiatt választotta Yohanát, holott Maria, 
Ines, de még az apró Teresa is sokkal szemrevalóbb volt nála, a köz
vélekedés szerint persze. De az ő szeme mégis Yohanán állapodott 
meg. Aki azért, és ezt szögezzük le, mindannak ellenére, amit a fen
tiekben elmondtam róla, nem volt csúnya. Colos pedig kifejezetten 
borzongatónak találta a melleit, amelyek olykor úgy ugrándoztak, 
mint a megkergült gidák, a termetes hátsót, amelyhez valószerűtle
nül karcsú derék tartozott, és Colost legkevésbé sem zavarták holmi 
renitens szőrszálak. Ezzel együtt Yohana becserkészése még így is 
reménytelen vállalkozásnak tűnt. De a fiú ettől csak még inkább 
vakmerőbbé vált, olyannyira, hogy az esélytelenek nyugalmával 
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már egyenesen azt tervezte, feleségül veszi a lányt, és amikor idáig 
jutott a gondolatmenetben, a tenyérizzadása és a térdremegése egy 
szempillantás alatt eltűnt, kilépett a nyálcsorgatók gyülekezetéből, 
mint egy néma, bosszúálló seriff egy westernfilmben, és a többiek 
legnagyobb megdöbbenésére megszerezte magának a lányt.

Yohana pedig rekordidő alatt adta be szédítően karcsú derekát.
A hatalom azonban ragaszkodott ahhoz, hogy a négy év letelté

vel a lányok visszatérjenek a baráti Kubába, magára hagyva az or
szágot színtelen démonaival. A fiúk élete látszólag visszatért a régi 
kerékvágásba. Újraindultak az áporodott levegőjű kocsmázások, a 
kátrányízű konyak és az émelyítő kevert vedelése, az utcán széthaji- 
gált cigarettavégek tétova rugdosása, a cincogó röhögés, amely ettől 
fogva még annál is hamisabb lett, mint korábban volt. Aztán elko
pott az is. Maradt a lehetetlen időjárás, a köd, a rothadó falevelek 
szaga meg a kétütemű motoroké, a Trabantoké, a Wartburgoké és 
a Barkasoké, maradtak a depressziós, kurta nappalok és az elmúlni 
nem akaró, verejtékben úszó, szédült éjszakák.

A házasság nem volt egyszerű a karibi szocialista munkásállam 
és a Magyar Népköztársaság állampolgárai közt. De Colos nagyon 
kitartónak bizonyult, és már az első szeretkezés után kész volt Ku
bába költözni, ha ez az ára a frigynek. De azért mégis volt annyi 
taktikai érzéke, ki hitte volna róla, hogy erről egyelőre hallgatott 
Yohana előtt. Ez volt az utolsó adu, amit csak akkor ránt elő, ha 
már az összes többit kijátszotta. Aztán végül nem is volt rá szükség, 
mert az emberarcú szocializmusok mégiscsak kiegyeztek valahogy 
egymással. A következő év tavaszán Yohana visszatérhetett. Colos 
az apjával várta a repülőtéren. Alig ismerték meg, csinosabb volt, 
mint valaha. A keblei kigömbölyödtek és szemérmetlenül meredez- 
tek a vékony pólóinge alatt. Fejedelmi hajkoronája valóságos tiarává 
terebélyesedett. Ez az általános gyarapodás egyedül hajdani nád- 
szálderekának nem tett jót. Mindössze egy válltáska és egy szolid 
bőrönd volt minden poggyásza, amely könnyedén belefért a Tra- 
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bant csomagtartójába, a pótkerék, a kocsiemelő, az elakadás)elző- 
háromszög, a pumpa és a kerékanyakulcs mellé.

A papírok már megvoltak, nem látták értelmét tovább várni az 
esküvővel. Vidéken tartották, Colos apjának szülőfalujában, ahol 
akkor már nem éltek rokonok, biztonságos távolságban a barátoktól 
és ismerősöktől, egy penésztől kizöldült falú kis templomban, ahol 
olyan nyirkos volt a levegő, akár egy kriptában, és ahol Yohana any- 
nyira didergett, hogy a mellette álló Colos jól hallotta, ahogy fogai 
időnként összekoccannak. Yohana ekkor járt másodszor templom
ban. Az El Cobre-i Szeretet Szűzanyára gondolt, akihez egyetlen 
vallásos élménye fűződött, az apai nagyanyja vitte el hozzá egyszer 
titokban, még gyerekkorában, és ahol ő, a fejedelmi ruhába öltöz
tetett szobor előtt állva, a nagyi teljes megelédetettségére, spontán 
sírva fakadt, és első hallásra megtanulta a Szűzanya imáját, vagyis 
minden jel szerint megtért. Aztán rövid időn belül bebizonyosodott, 
hogy mégsem. A tűz kialudt benne, és új, egészen más tüzek gyul
ladtak a helyén. De az imára, és ezen ő maga is meglepődött, még 
mindig emlékezett, és most ezt recitálta magában a ceremónia alatt, 
újra és újra, mint a rózsafüzér üdvözlégyeit. Az idős pap, Yohanára 
való tekintettel latinul mondta a szertartás szövegét, sikertelenül 
palástolt büszkeséggel, hogy ő, a fiatalabb kollégáival ellentétben, 
még beszéli az egyház holt nyelvét, de fáradozásai eredménytelenek 
maradtak, mert a menyasszony éppúgy nem értette a latint, mint a 
magyart. Mivel jó esze volt, a válaszokat rövid gyakorlás után bebif
lázta, így aztán egyszer sem hibázott.

Magyarul később se tanult meg rendesen, ahogy Colos sem spa
nyolul. Bizarr keveréknyelven beszéltek.

Falun maradtak, az após üresen álló szülőházában. Colos szá
mos, addig maga előtt is rejtve maradt, új oldalát fedezte fel, többek 
között valóságos ezermesternek bizonyult, és rövid idő alatt egé
szen élhetővé varázsolta a házat. Kifestette a falakat, átmázolta az aj
tókat, ablakokat, rendbe hozta a régi bútorokat. A parkettát a szülők 
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városi házából selejtezték ki a legutóbbi lakásfelújításkor, ide még 
pont megfelelt. A távfűtéses városi lakásban összeszáradt fa azon
ban falun, a nedves levegőtől rendesen megdagadt, több helyen is 
felpúposodott, lágy dűnéket képezve a szoba közepén. Ha lépked
tek rajta, olykor istentelenül recsegett, csattogott, mintha egy gép
fegyvert sütöttek volna el. Colos két ember helyett dolgozott, mivel 
Yohanának, az ő áldott állapotában mindenekelőtt nyugalomra volt 
szüksége. Az ikrek az asszony érkezésétől számított hatodik hónap
ban születtek meg, ehhez képest meglepően szép, érett babák lettek. 
Colosra ugyan egyáltalán nem hasonlítottak.

Szépen éltek, megfelelően távol, de mégse túl távol a várostól. A 
lakás lassanként megszépült, a szedett-vedett, barkácsolt bútorokat 
fokozatosan kiszorították az újak. Az apósék is enyhülni látszottak, 
igazán megkedvelték az unokákat, a két gyapjas hajú kislányt, akik 
annyira egyformák voltak, mintha ugyanabból az öntőformából ke
rültek volna ki. Egyedül a kerttel nem bírtak, amely megzabolázha- 
tatlan dzsungelként állt ellen mindenféle emberi beavatkozásnak.

Ahogy a gyerekek kicsit megnőttek, a szomszédasszony elvállal
ta a bébiszitterkedést, így esténként néha bebuszozhattak a városba, 
hogy megnézzenek egy filmet a moziban. Ilyenkor Colos, a még 
gyerekkorában egy majálison lőtt rugós bicskáját a farmernadrágja 
zsebébe csúsztatta, nem volt komoly szerszám, mégis jó volt érezni 
a jelenlétét a jobb combján minden egyes lépésnél, és ilyenkor apá
ból és férjből testőrré változott. Meg is volt hozzá az alkata, mert az 
évek során a remek csontozatra meggyőző izomzat rakódott. De 
kellett is az elrettentő erő, mert amíg Yohanát a falusiak megszok
ták, a városban rendre feltűnést keltett, gyakran lenégerezték, az 
egészen fiatalok és a nagyon részegek pedig többnyire lecigányoz- 
ták, és minduntalan füttyentgettek utána. De Colos számára érthe
tetlen módon az asszony korántsem izgatta magát emiatt, és azt sem 
tudta eldönteni, hogy ilyenkor a Yohana arcán megjelenő cinkos 
mosoly a testőrnek szólt-e vagy a söpredéknek. Viszont a filmvá
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lasztással vigyázniuk kellett, mert ha valamelyik amerikai filmben 
feltűnt a tenger, Yohana szervezetében nyomban olyan hormonális 
változások indultak be, amik aztán napokig teljesen összekuszálták. 
Egy ízben még a teje is eleredt a moziban, holott már jó ideje nem 
szoptatta az ikreket. Az ilyen filmek után álmatlanul hánykolódott 
egész éjszaka, vagy kiült a tornácra, takarót tekert a dereka köré, és 
hajnalig szívta a cigarettákat, egyiket a másik után, és nem tűrt meg 
maga mellett senkit.

De az asszony számára az igazi megrázkódtatást mégsem a fil
mek, hanem az időjárás jelentette: a teljesen értelmetlen ősz, a meg
magyarázhatatlanul sokáig húzódó tavasz, mintha senki és semmi 
nem kívánná igazából a feltámadást, és persze a kettő között az ab
szolút elfogadhatatlan tél. Minden sejtje egyként lázadt a nyirkos 
hideg, a fojtogató pulóverek és hülye nagykabátok, az olajkályhák 
szaga, a tél sivár némasága és legfőképpen a hó ellen. Ez utóbbi egy 
sajátosan új esztétikai kategóriát teremtett meg a számára: valami, 
ami egyszerre gyönyörűséges és szörnyen visszataszító.

Nyaranta gyakran kisétált a faluvégi malomromhoz. Az épület 
tetejéről a cserepeket és a tetőgerendákat már rég elhordták, de a 
gépek egy része akkoriban még odabent rozsdásodott, alattuk itt- 
ott megkövült, barna lisztkupacok magasodtak. Bár a vízikerék is 
az enyészeté lett, csak a csonkja állt ki a falból, de feljebb, a duz
zasztómedencében még volt víz, ahonnan lendületet vett a vékony 
patak. Ez a néhány négyzetméteres vízfelület, amelynek a tetején 
molnárkák és műanyagpalackok lebegtek, amelybe óvatos fűzfák 
mártották szomorú tagjaikat, és amelynek a partján zsákokban állt 
a szemét, eszébe juttatta a tengert, ahova a barátaival gyakran lebi
cikliztek, és azt a dróthálóval körbekerített strandot, ahova időnkét 
fürödni jártak.

Yohana néha leveleket is kapott. Mayaríból, a szüleitől és a Ku- 
ba-szerte szétszóródott barátaitól. Ugyanolyan borítékban volt az 
összes, ugyanaz a Che Guevarát ábrázoló bélyeg volt mindre ra
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gasztva. A kézbesítő a kolléganői előtt hangosan felolvasta a cifra 
címzést, kerékbe törve a spanyol szavakat, aztán jóízűen nevettek 
egy sort, mielőtt a táskájába süllyesztette volna a különleges levele
ket a legközönségesebb sárgacsekkek, számlalevelek és a különbö
ző értesítők közé. Yohana postafordultával, de legkésőbb másnap 
elküldte a válaszát. Gondolatban velük utazott ő is, a nagy leveles 
zsákokba szuszakolva, amennyire lehetett, kényelmesen elhelyez
kedve, valahogy úgy, ahogy a magzat az anyja hasában, és bár úgy 
tudta, meglehetősen hideg van odafent a csomagtérben, de ezt a 
körülményt nem volt hajlandó tudomásul venni, mert a hideg 
semmilyen formában nem szerepelhetett az álmaiban, hallotta a 
repülőgép hajtóműveinek monoton zúgását, érezte a gép testén és 
a sajátján is végigfutó vibrációt, aztán a csomagszállító targoncák 
kipufogójának a szagát, végül pedig a tenger illatát.

A konyhaszekrény tetején, a kiürült, már csak az esztétikai hatás 
érdekében őrzött konyakos és skótviszkis palackok mögött állt egy 
régi, vedlett fém kávésdoboz, abba gyűjtötték a pénzt, minden fize
téskor pár száz forintot. Előfordult, hogy hó végén ki kellett venni 
belőle, de ezt csak végszükség esetén tették meg, csakis akkor, ha 
más választásuk nem maradt volna, csak a szülőktől kérni, ami ellen 
Yohana, Colos számára érthetetlen, konok elszántsággal tiltakozott. 
Mindennek ellenére a pénz, hajóval lassabban is, mint számították, 
mert az infláció minden hónapban kiharapott belőle valamennyit, 
végül csak összejött, ahogy a cseppkövek is kinőnek a semmiből.

Eredetileg valamennyien mentek volna, de a végén mégis úgy 
döntöttek, hogy jobb lesz, ha Colos marad. Elsősorban költséghaté
konysági megfontolásból, másodsorban pedig azért, mert nem tűnt 
jó ötletnek magára hagyni a házat télvíz idején. Mielőtt Yohana és 
a gyerekek útnak indultak, kettesben újra elmentek a városi mozi
ba, utána pedig beültek egy étterembe, megvacsoráztak, pont úgy, 
ahogy a filmekben látták, Colos még az unikumos üvegbe dugott 
gyertyát is meggyújtotta az asztaluknál. Inkább nem is ittak, csak 
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csendben nézték a villódzást a poharaikban, amely tisztára olyan 
volt, mint a plazmagömbbe zárt nagyfeszültségű elektromos ívek 
játéka. De ezen az estén köztük nem volt feszültség, se magas, se 
alacsony, egyáltalán semmi. Tudták, hogy le fogják késni az utolsó 
buszt, de nem érdekelte őket, a gyerekek már nagyobbacskák vol
tak, a szomszédasszony pedig nem volt haragtartó. A fűtött buszpá
lyaudvaron töltötték az éjszakát két, szabadságról a laktanyába tán
torgó részeg katona és néhány piaci árus társaságában. Nem aludtak 
egy percet sem, nem szóltak egy szót sem, mert végre megint olyan 
fiatalnak és gondtalannak érezték magukat, mint amikor meg
ismerkedtek, és ezt az érzést kár lett volna átaludni vagy szavak
kal szétmorzsolni. A rend őrei az éjszaka közepén és hajnali négy 
órakor is igazoltatták őket, amikor pedig már mégiscsak majdnem 
elaludtak, Yohana papírjait mindkét alkalommal hosszasan tanul
mányozták, de végül csalódottan meg kellett állapítaniuk, hogy tel
jesen rendben vannak.

Az utazást látszólag nem előzte meg lázas készülődés. Yohana 
megcsináltatta a haját, ennyi volt, de Colos érezte, hogy az asszony 
lelkében nyugtalanság bujkál, valójában éppen úgy készül az uta
zásra, mint a középkori zarándokok: meggyónt, nem a papnak, 
de a malomnak, a kopasz fűzfáknak és a műanyagpalackoknak, és 
felindította magában a bánatot, mintha az út kimenetele legalábbis 
kétesélyes volna: célba érni, vagy meghalni útközben. De a gyónás 
mégsem hozott megnyugvást, mert az elutazása előtti napon, mint 
egy veszett macska, esztelen rohangálásba kezdett, bármibe is fo
gott, nem fejezte be, hanem rögvest valami egészen másba vágott, 
nem evett, mégis hasmenése volt, az utolsó éjszaka nem aludt egy 
szemhunyásnyit sem. Reggelre egyujjnyi hó esett, amitől nyomban 
beállt a közlekedés, és majdnem egy órát kellett várni a buszra. 
Amíg várakoztak, Yohana vacogva kijelentette, hogy nem volt vala
mi jó ötlet ez az utazás, és hogy jobb volna, ha egy későbbi időpont
ban kerítenének rá sort, a pénznek is ezer helye lenne, különben is 
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menjenek haza, mert itt helyben megfagy. De Colos ellentmondást 
nem tűrő hangon kijelentette, hogy ragaszkodik Yohana utazásá
hoz, a gyerekek is nagyon várják már, nem lehet játszani az érzé
seikkel, a repülőjegyeket pedig már megvásárolták, aligha lehetne 
visszaváltani őket. Végül a busz megjött, Yohana és a gyerekek pe
dig elmentek.

Amikor utoljára arra jártam, már a szomszédasszony sem élt, 
de akik az ő házában laktak, egy népes család, szívesen szolgáltak 
némi felvilágosítással. Ök már csak Colost ismerték, a kubai nő
vel és az ikrekkel személyesen sohasem találkoztak, csak fényképen 
látták őket egyszer, miután talicskán kellett hazatolniuk a férfit a 
kocsmából, hiszen hatalmas egy ember volt, az egész faluban nincs 
két olyan bivaly csávó, aki hazatámogathatta volna, aztán a hideg le
vegőn magához tért, átmenetileg, úgy értem, és hazaérve pálinkával 
meg fényképalbummal traktált minket, amúgy azt megmondom, 
nem volt egy ivós fajta, az csak egy baleset volt. Később megbetege
dett, talán a tüdejével, mindig is sokat köhögött, egész éjjel cikákolt, 
jól áthallatszott, ha épp ébren volt az ember, aztán kórházba került, 
onnan már nem jött vissza, hazaköltözött a városba az apjához, de 
a ház még mindig az övék, nem is értem, minek tartogatják, ami
kor azóta egyszer se jártak errefelé. Megköszöntem a felvilágosítást, 
ötszáz forintot nyomtam a szomszéd markába. Ismerem a járást, 
ha akarja, meg tudom mutatni a házat belülről is. Nem akartam. 
Végül is nem voltunk barátok Colossal. A legkevésbé sem. Végül 
is. De azért visszasétáltam, benéztem az egyik betört ablakon, és 
láttam, hogy a szomszédok nem mondtak teljesen igazat, mert a 
házban, bizonyos jelek tanúsága szerint, nyilvánvalóan lakott más is 
Colosékon kívül, igaz, annak is jó ideje lehetett már. A kémény félig 
ledőlt, a bejárati deszkakapu egyik szárnya bezuhant az udvarra, így 
láthattam, hogy odabent az udvar közepén termetes bodzabokor 
terpeszkedik, lábszárvastagságú magról kelt meggy- és szilvafák 
nőttek, egyikük gyökereivel pofátlanul már a veranda járólapjait 
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emelgeti. Dzsungel. Elemi brutalitással vagy őrjítően kitartó lassú
sággal, de végül mindig visszaveszi, ami egykor az övé volt. Még 
épp látni engedte, hogy ezen a helyen, nem is olyan régen, ideigle
nesen emberek állomásoztak.
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Balázs István

PEPITA, A SZÉLHÁMOS
A 2019. évi Gion Nándor Novellapályázat

II. díjjal jutalmazott írása





Az 1930-as évek közepén egy addig ismeretlen bűnöző került Bu
dapest székesfőváros hírlapjainak címoldalára. A Magyar Kirá
lyi Államrendőrség hosszú ideig tehetetlennek bizonyult a Pepitaként 

elhíresült mackós kézrekerítésében. Végül 1938-ban, a korszak egyik 
legnagyobb iparmágnása, Széplaki Dezső villájának kirablása köz
ben érték tetten. Az évek során elrabolt ékszerek nagy része és a több 
millió pengő értékű készpénz sohasem került elő.

Vitéz Legendváry Péter pezsgőt töltött három kristálypohárba, 
miközben a szeme sarkából az elragadó Széplaki lányt figyelte. A 
fiatal nő fekete selyemruhában, nyakában ragyogóan fehér igaz
gyöngy nyakékkel fesztelenül beszélgetett testvérével, Széplaki 
Andrással. A társaság férfi tagjai láthatóan alig várták, hogy a há
zigazda bemutassa az ifjú hölgyet. Vitéz Legendváry a poharakat 
tálcára tette, és az újonnan érkezettekhez lépett.

- Köszönöm, kedvesem, hogy mégis eljöttek. Parancsoljanak 
egy pohár pezsgőt! Koccintsunk, aztán szeretném önöket bemutat
ni a barátaimnak!

Vitéz Legendváry természetesen sohasem volt a vitézi rend tag
ja. Nemhogy nem tüntette ki magát a haza szolgálatában, de még 
katona sem volt. Persze ezt a barátai nem firtatták. Mindig gáláns, 
nagyvonalú úriembernek tartották. Előkelő, nagy belvárosi lakásá
ban sokszor adott fogadásokat, melyekre leginkább a pesti, fiatal, 
feltörekvő újgazdagok jártak, akik munka nélkül, a szüleiktől ka
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pott apanázsból és kisebb-nagyobb, jórészt tisztességtelen üzlete
lésből tartották fenn magukat. A negyvenes évei közepén járó férfit 
ugródeszkának tekintették a társasági élet magasabb körei felé, pél
daképet láttak benne, hogy hogyan kell kevés munkával gondtalan 
anyagi jólétet teremteni. A sohasem létezett Legendváry család sar
ja ezt nagyon jól tudta, mint ahogy azt is, hogy a kiváltságos réteg, 
a pénzvilág tagjai nem éppen az erény megtestesítői. A kérdezőskö- 
dés itt nem volt divat.

A meztelen igazságot rajta kívül csak két ember ismerte. Az inasa 
és az egyébként főzni is tudó szakácsa. Ök végezték a piszkos munkát, 
tisztes javadalmazásért cserébe. Ugyanis vitéz Legendváry Péter hiva
tásos szélhámos volt. Azok közül is a legprofibb. Semmitől sem riadt 
vissza, de két dolog érdekelte igazán. Az idősebb, gazdag özvegyasz- 
szonyok és a szivarfüstös dolgozószobák falaiban, a festmények mö
gött rejtőző széfek. Az özvegyasszonyok behálózását maga végezte, 
rendszeresen utazott külföldi, előkelő szállodákba, leginkább a fran
cia Riviérára. A széfeket, olykor páncélszekrényeket az inas és a sza
kács segítségével rabolta ki, az újgazdag barátai által véletlenül elejtett 
információk felhasználásával. Az üzlet évek óta remekül működött, 
vitéz Legendváry Péter személyére a gyanú árnyéka sem vetült.

*

A nizzai Hotel Europa halijában egy elegáns, feketébe öltözött 
fiatal nő lapozgatta az Esti Kurir legfrissebb számát. Az arcát fé
lig takaró fekete fátylat felemelte, hogy jobban lássa az újságot. A 
szemben lévő asztalnál kávéját kavargató férfi egyre sűrűbben pil- 
lantgatott felé, majd mikor a nő végre ránézett, köszönésképp bic
centett a fejével. A nő lesütötte szemét, a férfi felállt, megigazította 
pepita nyakkendőjét, és odalépett az asztalához.

- Ne haragudjon, kisasszony, hogy így, ismeretlenül zavarom, 
de látom, hogy az Esti Kurírt olvassa. Engedje meg, hogy bemu
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tatkozzam! Vitéz Legendváry Péter - mondta a férfi, majd mélyen 
meghajolt.

Máris érezte, hogy a pillanat hevében hibát követett el. Ezt a ne
vet sohasem használta nőügyekben.

- És mit óhajt tőlem, uram? - kérdezte a nő anélkül, hogy felné
zett volna az újságból.

- Ne vegye tolakodásnak! Nem szokásom ismeretlen hölgyeket 
megszólítani, csak épp a magyar újság. Nem sok magyar jár erre 
manapság. Azonkívül nagyon emlékeztet valakire.

- Ezt a szöveget már ismerem. Kérem, hagyjon magamra!
A férfi újra meghajolt, majd szótlanul megfordult, ám vele szem

ben egy, a lányra kísértetiesen hasonlító fiatalember állt.
- Zaklat ez az úr, Annamari?
- Az úr távozni készül - mondta a lány továbbra is az újságba 

mélyedve.
- Elnézésüket kérem. Nem zavarom önöket. Vitéz Legendváry 

Péter - mondta a férfi, majd kezet nyújtott a fiatalembernek. - Tá
vozom.

- Széplaki András. Köszönöm a megértését.
Vitéz Legendváry visszaült az asztalához. A fiatal pár halk be

szélgetésbe kezdett. Valószínűleg ikrek, gondolta a férfi, valakire 
annyira hasonlítanak. Főleg a lány. Lenyűgözte a fiatal nő ragyogó 
szépsége. Valami megfoghatatlan emlék tolult fel benne, de nem 
tudott vele mit kezdeni. Kínosan érezte magát, nem tudta levenni 
szemét a lányról. Elővette a zsebéből a jegyzet füzetét és beletemet
kezett, mint aki már nem törődik a korábbi színjátékkal. A gondo
latait azonban nem tudta kordában tartani, mindig visszatértek a 
lányhoz.

Csak nem lettem szerelmes első szempillantásra? Az én korom
ban? Nem. Az én szakmámban nincs helye érzelmeknek. Soha nem 
is volt, soha nem is lesz. Mit mondott a fiatalember? Széplaki? Csak 
nem az öreg acélgyárosról van szó, aki néhány hete halt meg? Az 

21



egész sajtó ettől volt hangos Pesten. A pénz szaga megcsapta Vitéz 
Legendváry orrát, majd újra felállt. Ügy érezte, egy próbát megér.

- Elnézést kérek, hogy ismét zavarok! Csak szeretném kifejezni 
együttérzésemet a nagyapjuk halála miatt - blöffölt és várta a hatást.

- Ez kedves öntől - mondta a fiatalember néhány másodpernyi 
hallgatás után, majd az egyik székre mutatott. - Kérem, foglaljon 
helyet! Ön ismerte nagyapát? De udvariatlan vagyok. Engedje meg, 
hogy bemutassam a testvéremet! Széplaki Annamária.

- Örülök, kisasszony! - Vitéz Legendváry helyet foglalt. - Sze
mélyesen nem. A nagyapjuk üzleti körökben nagy megbecsülésnek 
örvendett mint a Széplaki Acélművek megalapítója. Tudom, hogy 
hatalmas birodalmát a semmiből hozta létre, és ez tiszteletreméltó. 
Magam is üzletember vagyok.

*

- Megjelent az Esti Kurir! Szenzációs hírekkel az Esti Kurir! Tet
ten érték Pepitát! Lakat alatt a kasszafúró! Itt az Esti Kurir!

- Nesze, fiú! Tíz fillér.
Kalló Antal, a Budapest Székesfővárosi Magyar Királyi Állam

rendőrség főkapitánya hóna alá csapta az újságot, majd elindult az 
utca másik oldalán lévő főkapitányság épülete felé. A délutáni for
galom zaja, az autók dudálása, az emberek áradata, mint mindig, 
megviselték az idegeit. Hosszasan várakozott, mire biztonságosan 
átjutott a túloldalra. Ezzel a káosszal is kellene kezdeni valamit, 
gondolta. De egy gonddal kevesebb. Legalább ezt a mackóst elkap
tuk. A belügyminiszter elégedett lesz.

Az irodája előtt egy szürke öltönyös férfi ücsörgött keresztbe tett 
lábbal, belemélyedve az Esti Kurírba. Mikor meglátta a főkapitányt, 
felpattant a székről és vigyázállásba vágta magát. A főkapitány szót
lanul intett neki, hogy bejöhet. A férfi megállt néhány lépésre az 
íróasztaltól és összecsapta a sarkát. Kalló főkapitány töltött magá- 
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пак egy pohárka konyakot, felhajtotta, majd az asztala előtt lévő 
székre mutatott.

- Pihenj, Suhajda! Beszéljen! Hol tartunk?
- Szerintem nem ő az - mondta a férfi, majd zavartan megdör

zsölte az orrát és várakozóan a főkapitányra nézett.
- Mi az, hogy nem ő az? Megtaláltuk a széfjében Pepita pecsétjét 

és tíz, már előre kinyomtatott kártyát. Pont olyanokat, mint amiket 
a széfekben hagyott. Egy csomó ékszert. Ezeket a feljelentések alap
ján azonosítani tudjuk. Tetten értük Széplaki Dezső villájában. A 
bűntársait is elfogtuk. Mit akar még?

- Uram! Pepita nem foglalkozott kasszafúrással. A megtalált ék
szerek jelentős része olyan emberek tulajdonában volt, akiknek a 
széfjét megfúrták. Pepita nem ilyen módszerrel dolgozott. Egysze
rűen kinyitotta a zárat. Sztetoszkópot használt.

- De találtunk ékszereket olyan károsultaktól is, akiknek az ott
hagyott kártya alapján biztosan Pepita nyitotta ki a széfjét. Nyilván 
nem lehet minden zárat csak úgy kinyitni. Fúrni is kell néha.

- Uram! Épp ez a furcsa. Pepita három év alatt tizenöt betörést 
hajtott végre. A károsultak és a biztosító által leadott lista szerint 
mind a tizenöt helyről volt ékszer vitéz Legendváry széfjében. Csak
hogy minden helyről mindössze egy. Hol a többi? Miért csak egy?

- Nosztalgiából megtartott egyet, a többit eladta az orgazdák
nak. Egyszerű. Ez az ember profi bűnöző. Lop, aztán elad, és a 
pénznek már nincs szaga.

- Igen, de más akciókból nem csak egy tárgyat találtunk. Ráadá
sul nem volt készpénz. Sem részvények, sem kötvények. Legendváry 
azt vallotta, hogy pénzügyi manipulációkból is gyarapította vagyo
nát. A bankjában vannak erre utaló dokumentumok, de ez kevés. 
Az életvitelével semmiképp sem egyeztethető össze. Hol a pénz? 
Hol vannak az értékpapírok? Mert a bankban nincsenek.

- Hazudott. Mi a gondja ezzel?
- Szerintem nem ő Pepita. Uram, engedje meg, hogy tovább 

dolgozzam az ügyön!
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Kalló főkapitány felállt a hatalmas bőrfotelből, és a bárszekrény
hez ment. Újra töltött magának egy pohárkával, majd az ablakhoz 
lépett. Hosszasan nézte a pesti forgalmat.

- Elmehet, Suhajda!

*

- Megjelent az Esti Kurir! Szenzációs hírekkel az Esti Kurir! 
Gyorsított eljárásban elítélték Pepitát! Tizenkét évet kapott! Felleb
bezésnek nincs helye! Itt az Esti Kurir!

- Kérek egyet! Tíz fillér? - A fiatal nő hosszasan kotorászott a 
táskájában.

A Gerbeaud cukrászda főpincére újra odalépett a magányosan 
üldögélő fiatalember asztalához. Meghajolt, de mielőtt szóra nyit
hatta volna a száját, a fiatalember felállt. Egy ifjú hölgy jött be az 
ajtón, és egyenesen a férfihoz ment. Összeölelkeztek. A pincér ta
pintatosan a szemben lévő asztalhoz indult.

- Elkéstél, mint mindig. Húsz perce várok rád. Nem sok időm 
van. Azt mondtad a telefonban, hogy most elmondod, miért kellett 
nekem ezt a kutyakomédiát játszani vitéz Legendváryval.

A fiatal nő nem szólt semmit. Letette az újságot az asztalra. Rúzst 
és púdert vett elő a táskájából, megigazította a sminkjét, majd az 
ikertestvérére nézett. Benyúlt a táskájába, és kivett egy fehér igaz
gyöngy nyakéket.

- Tudod, mi ez?
- Persze. Anyánk nyakéke. Már ezerszer láttam rajtad.
- Igaz. Bár ezt még sohasem láttad rajtam.
- Nem értelek. Különben is, mi köze van ennek Legendváryhoz?
A férfi kényelmetlenül feszengett a székén és az órájára sandí

tott. A nő odaintette a pincért, rendelt magának egy feketét, a férfi
nek egy dupla konyakot.

- Nyugodj már meg végre! Elmesélek egy történetet, amihez 
neked is közöd van. Azonkívül egy jövedelmező üzletet is ajánlok, 
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amivel talán egész életedre megoldhatod az örökös anyagi gondjai
dat. Hallgass végig! Megéri rám szánni ezt a kis időt.

- Te meg az üzlet. Képzelem.
A pincér megérkezett a feketekávéval és a konyakkal, letette az 

asztalra, meghajolt, majd távozott. A nő közelebb húzta székét az 
asztalhoz, és alaposan körbenézett a teremben. Majdnem teljesen 
kihalt volt, a közelükben nem ült senki.

- Mikor anyánk meghalt, tizenkilenc évesek voltunk. Te Bécs- 
ben tanultál, csak a temetésre értél haza, viszont én vele voltam az 
utolsó néhány napon. Talán könnyíteni akart a lelkén, nem tudom, 
de a halálos ágyán bevallotta nekem, hogy ő megcsalta apánkat.

- Ugyan már! Te magad mondtad, hogy nem volt már beszá
mítható.

- Valóban, de mikor ezt elmesélte, valahogy teljesen kitisztult a 
feje. Talán fontosnak érezte, hogy elmondja. Két évvel a halála előtt 
Fiumében járt, biztos emlékszel rá. Akkor ment férjhez a Bodrogközy 
lány, és az esküvői ruhát anyánk készítette. A vőlegény egy olasz her
ceg volt, vagy micsoda, már ő sem tudta, akinek Fiumében volt egy 
hatalmas palotája. Ott tartották az esküvőt. Az a menyasszonyi ruha 
nagyon bonyolult volt, anyánk néhány régi fénykép alapján varrta. 
Egy csomó kiegészítő volt hozzá, minden egyes darabot úgy kellett 
feltűzögetni, ezért Bodrogközyék úgy döntöttek, anyánk is legyen 
ott az esküvő előtt. Persze azt nem akarták, hogy a palotában lakjon, 
ezért foglaltak neki egy szobát a Grand Hotelben. Anyánk előző nap 
vonattal leutazott, a szállodában töltött egy éjszakát, másnap felöl
töztette a lányt. Az esküvőre meghívták, ezért magával vitte ezt a 
nyakláncot is. Természetesen a szertartás utáni vacsorára már nem 
volt hivatalos, az esti gyorssal utazott vissza Pestre. Csakhogy ak
kor ez az igazgyöngy nyakék, egyébként az egyetlen értékes ékszere, 
amit apánktól kapott, már nem volt nála.

A fiatal nő forgatta a gyöngysort az ujj ai között egy darabig, 
mint aki azon gondolkozik, hogyan is folytassa, majd eltette az ék
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szert a táskájába. A férfi cigarettára gyújtott, mutatóujjával az előtte 
álló üres pohárra bökött, és felvont szemöldökkel a húgára nézett. 
A lány bólintott. A férfi intett a pincérnek, és rendelt még két dupla 
konyakot. Szótlanul ültek, amíg a pincér megérkezett az italokkal.

A nő ivott egy kortyot, majd folytatta:
- Anyánk késő délután érkezett meg a szállodába. Már vacso

raidő volt, szmokingos férfiak és puccos dámák álldogáltak az elő
térben. Várták, hogy kinyissák az étterem ajtaját. Anyánk szégyellte 
magát az egyszerű utazóruhájában, érezte, hogy furcsa pillantá
sokat vetnek rá, miközben a kulcsra várakozott. Mikor megkapta 
a kulcsát, felment a szobájába, és a vacsorához átöltözött. Sokáig 
nézegette magát a tükörben, de nem volt elégedett, ezért úgy dön
tött, hogy a nyakéket is felveszi. Először nem akarta, nagyon féltette 
ezt az ékszert. Tudta, hogy értékes. Sohasem viselte. Úgy gondolta, 
hogy egyszer szükség lehet rá. Bármikor el lehet adni, ha valami baj 
történik. Ráadásul apánkra emlékeztette.

- Győzött a női hiúság, igaz? - A férfi megemelte a poharát.
- Pontosan - mondta a nő, majd megfogta a bátyja kezét. - Ne 

légy már folyton ilyen goromba pokróc! Lazíts egy kicsit! Tehát: fel
vette a nyakéket, és lement vacsorázni. Leült egy asztalhoz, távol a 
zajos társaságtól. A pincér sokáig nem jött. Rosszul érezte magát, 
ő volt az egyetlen magányos nő az étteremben. Aztán belépett a 
terembe egy férfi, körbenézett, majd egyenesen anyánk asztalához 
indult. Udvariasan bemutatkozott, majd megkérdezte, hogy csat
lakozhat-e. Ugyan volt még jónéhány szabad asztal, de anyánk úgy 
gondolta, hogy talán egy beszélgetőpartner oldhatná a benne lévő 
feszültséget. A férfi minimum tíz évvel fiatalabb volt nála, anya nem 
gondolt semmi rosszra. Együtt megvacsoráztak és kellemesen el
beszélgettek. Vacsora után anyánk visszavonult a szobájába, a fér
fi udvariasan elköszönt tőle. Itt vége is lehetne a történetnek, ha a 
női kíváncsiság, esetleg megint a hiúság nem szól közbe. Ne mondj 
semmit! A férfi vacsora közben felajánlotta, hogy szívesen megmu

26



tatja a kikötőt. A kivilágított jachtok, az apró bárok a tengerparton, 
ahonnan mindig kellemes zene szűrődik ki, a kiülőteraszok, a sült 
gesztenye illata és így tovább. Anyánk még soha sem látta a tengert, 
így aztán este kilenckor lement a szálloda halijába. Ügy gondolta, 
hogy biztonságban lesz ezzel a megnyerő modorú, szerény fiatal
emberrel. A férfi már ott várta. Nem akarom hosszúra nyújtani, a 
vége az lett, hogy együtt töltötték az éjszakát anyánk szobájában.

- Ez lenne a megcsalás? Apa már három éve halott volt.
- Igen. Ö legalábbis így érezte és nagyon szégyellte magát.
- Aztán gondolom, a férfi reggelre lelépett a nyakékkel a zse

bében. Ha nem így volt, mondd tovább! Tetszik, ahogy meséled. 
Anyánk biztos nem mondta ezt el neked ilyen életszerűen. Egész 
kíváncsivá tettél.

- Tévedsz. Anyánk pontosan így mesélte el. Az volt az érzésem, 
miközben hallgattam, mintha azt az embert mélységesen gyűlölné, 
ugyanakkor halálosan szerelmes is lenne belé. Furcsa. Egyébként 
nem lépett le reggelre a férfi. Hajnalban visszament a saját szobá
jába. Kilenc órakor újra találkoztak, együtt megreggeliztek, majd 
anyánk elindult felöltöztetni a Bodrogközy lányt a délelőtti fény
képezéshez. A férfi udvariasan elköszönt tőle, azt mondta, hogy a 
tizenegy órás gyorssal elutazik. Nem beszéltek meg semmit. Azt 
hiszem, ezt hívják egyéjszakás kalandnak.

- Tudod te pontosan, mi az az egyéjszakás kaland - mondta a 
férfi miközben fejét csóválva a húga szemébe nézett.

- Nos, anyánk visszament a szállodába miután végzett, hogy át
öltözzön az esküvőre. Megdöbbenve látta, hogy a szobája ajtaján lévő 
zárat valaki feltörte, a nyakéket és a háromszáz pengő készpénzt, amit 
Bodrogközyéktől kapott a költségeire, a szállodai szoba szekrényében 
lévő széfből ellopta. A széf ajtaja tárva-nyitva állt. Rohant a portára, 
hívták a rendőrséget. A férfit, akivel anyánk az estét töltötte, a szállo
da nyilvántartása szerint Gellért Oszkárnak hívták és Bécsben lakott. 
Egyébként neki is így mutatkozott be. Később azonban kiderült, hogy 
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ilyen ember nem létezik. Anyánk nem tudott használható személy
leírást adni és a szálloda dolgozói sem. Jóképű, szerény, udvarias fi
atalember. Semmi feltűnő. Hacsak egy dolog nem, mondta anyánk a 
halálos ágyán, de ez akkor nem jutott eszébe. A férfival háromszor ta
lálkozott, és az mindig más ruhát viselt. Elegánsát, ugyanakkor spor
tosat. Viszont egy dolog nem stimmelt, és ez anyánknak mint varró
nőnek feltűnt. Mindig ugyanazt a pepita nyakkendőt hordta, amely 
egyik ruhájához sem illett. Akkor nem gondoltam, hogy ennek bármi 
jelentősége lehet, de csak ezen a szálon tudtam elindulni. Ugyanis 
megígértem anyánknak, hogy a nyakéket visszaszerzem.

- Vitéz Legendváry Péter a pepita nyakkendőjével. Mindkétszer 
az volt rajta, amikor én láttam. Ö lopta el a nyakéket? De hogyan 
került hozzád?

- Nem lehetett tudni biztosan, hogy ő lopta-e el. Bárki láthatta 
azt az ékszert a szállodában és kifigyelhette, melyik szobában lakott 
anya. De anyánk meg volt győződve róla, hogy az az ember volt, 
aki elcsábította. Az a szélhámos. így mondta. Én nem tudtam, mit 
gondoljak, de megfogadtam, hogy utánajárok a dolognak. Szerin
tem anya szerelmes volt abba az emberbe, aki rútul becsapta és két 
éven át szenvedést okozott neki. Meg akartam leckéztetni, bár nem 
tudtam, hogyan fogjak hozzá. Aztán anya meghalt.

- Folytasd! Iszunk még egy konyakot?
- Nem kérek, de te igyál. Én fizetek. Egyébként sokat iszol, ez is 

az oka, hogy nem jutsz előbbre.
- Nana, kis nagyság! Te hova jutottál? - A férfi újra cigarettára 

gyújtott.
- Hallottál már a Csipkés Főkötő Szobalány Közvetítő Irodáról?
- Persze. A legnagyobb Pesten. Mit akarsz vele?
- Az egyik tulajdonosa én vagyok. Egy barátnőmmel alapítottuk 

anya halála után. Az örökségből rám eső részt befektettem, míg te 
a pénzt elköltötted. Mára, öt év után, évi százezer pengő feletti nye
reséget hoz.
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A férfi elképedve nézett a húgára, majd odaintette a pincért. Mi
kor megérkezett a konyak, és a pincér távozott, a nő folytatta.

- A vállalkozás a terv része volt. Valamiért úgy éreztem, hogy az 
az ember itt lakik Pesten. Annyi szélhámos, mint itt, a világon sehol 
nincs. Persze nem is volt más választásom, bukni meg nem lehetett 
rajta. Az nem tűnt korszakalkotó gondolatnak, hogy egész nap jár
jam az utcákat azt lesve, kinek van pepita nyakkendője. Azt is gon
doltam, hogy az az ember vagyonos. Szállodában lakni, gazdag asz- 
szonyok kegyeibe férkőzni nem olcsó mulatság. Bár anya nem volt 
gazdag, de stílusa az volt. Nekem elhiheted, és nyugodtan hívhatod 
ezt is női hiúságnak.

A nő újra megfogta testvére kezét.
- Mit gondolsz, hogyan lehet a magunkfajtáknak informácót 

szerezni a gazdagokról?
- Pletykás és irigy cselédlányok. Gondolom, erre célzol.
- Pontosan, de ez így még kevés. Az iroda azért megy ilyen jól, 

mert más szolgáltatást nyújtunk, mint az összes többi. Mi először 
egy kéthetes oktatást tartunk a jelentkező lányoknak. Mikor ennek 
vége, nem ők rohangálnak munka után, nem ők tárgyalnak a mun
kaadóikkal, hanem mi. Azt hiszed, hogy az elit szeret a cselédlá
nyok szeszélyeivel foglalkozni? Az egyik terhes lesz, a másik már 
terhes, és szülni fog, a harmadik beleszeret valakibe, fogja magát és 
lelép. Ha valaki ezt el tudja kormányozni, azt busásan megfizetik. 
De nem ez a legfontosabb. Mi fizetjük a bérüket is. Hetente egyszer 
a lány bejön az irodába és megkapja a fizetését. Fél órát, húsz percet 
beszélgetünk vele. Hogy érzi magát, milyenek a gazdái, akarja-e, 
hogy valamiben segítsünk? Ilyesmi. El nem tudod képzelni, miket 
mondanak el. Persze nem én beszélek mindegyikkel, már majdnem 
húsz munkatársnőnk van, akiknek a vállalkozás működtetése a fel
adata. Csakhogy a beszélgetésekről mindig készül feljegyzés. Ebben 
szigorú vagyok. így működik. Szerinted melyik méltóság fog a jövő 
héten Ibizára utazni? Tippelj!
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- Honnan tudjam?
- Tőlem. Gróf Zebegényi Arisztid és családja. Ez a kedvenc téma 

a lányoknál. Ha a macska nincs otthon, cincognak az egerek.
- Jó-jó. De mi van vitéz Legendváryval?
- Várj egy kicsit! Folytatom. Tehát első lépés volt az információk 

megszerzése. Ez szép lassan a cselédlányokon keresztül beindult. 
Aztán csináltattam egy másolatot anyánk gyöngysoráról. Az volt az 
elképzelésem, hogy ha a tolvaj később eladta az ékszert, akkor va
laki ráismerhet. Valahol annak a gyöngysornak lennie kellett, hát
ha valakinek szemet szúr. Hordtam mindig, amikor csak alkalom 
adódott. Nem működött a dolog, senkit sem érdekelt. Egyébként 
értéktelen másolat, de ez csak közelről látszik. Végül volt még egy 
dolog, ami nem hagyott nyugodni. Hogyan nyitotta ki az az ember 
a széfet? Anyánk elmondása szerint a szobaajtót feltörték, ez lát
szott, de a széfen semmilyen sérülés nem volt. Egyszerűen kinyitot
ták. Hogyan lehetséges ez? Nem azért széf, hogy ne lehessen csak 
úgy kinyitni? Emlékszel az öreg Kárász bácsira, aki a földszinten 
lakott? Anyánk időnként leküldött neki egy kis süteményt, ezt-azt 
cserébe, amiért segített, ha gond volt a varrógépekkel. Az öreg kész 
ezermester volt, már ő is meghalt. Egyszer bekopogtam hozzá egy 
palack jófajta vörösborral. Leültetett, elkezdte iszogatni a bort és 
megeredt a nyelve. Elmondtam neki, hogy mi történt anyánkkal. 
Kiderült, hogy az öreg sokkal többet tud a páncélszekrényekről, 
széfekről, mint azt remélni mertem. Egészen addig, amíg bírta a 
nehéz fizikai munkát, a Weissmannál, Pest legnagyobb páncélszek
rény-forgalmazójánál dolgozott. Ezt tudtam. Igaz, hogy csak segéd 
volt, a dögnehéz páncélszekrények szállítása volt a feladata, de gon
doltam, hátha látott ezt-azt. Elmondta, hogy a kulcsos szekrényeket 
nem lehet roncsolásmentesen kinyitni, csak eredeti vagy másolt 
kulccsal. De a kulcsos szekrény ma már nem divat, nem szeretnek 
az emberek a kulccsal, kulcsokkal bajlódni. Azt is biztonságosan 
el kell helyezni valahol, amire legjobb egy másik széf lenne. Aztán 
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még egy és így tovább. Ezért ma már a számkombinációs zárak van
nak divatban. A régebbi típusú vagy egyszerűbb kivitelű szekrénye
ket, amilyenek a szállodai széfek is, ki lehet nyitni sztetoszkóppal. 
Ugyanis, mikor az első kétjegyű számot kiforgatja az ember balra, 
egy apró kattanás hallatszik, ahogy a nyitóhoronyba csúszik a csap. 
Aztán forgat az ember jobbra, megint kattan, forgat újra balra, kat
tan, és a szekrény kinyílt.

- Te, mit akarsz ezzel? Nem mindegy, hogyan nyitották ki azt a 
szekrényt?

- Egyáltalán nem mindegy. Én is meg akartam tanulni.
- De hát minek?
- Volt egy tervem, meg akartam leckéztetni azt az embert.
- És megtanultad?
- Nem. Nem volt rá szükség, ugyanis az öreg elmondta, hogy 

ez az újabb szekrényeknél már nem működik, máshogyan vannak 
megoldva, mert ebből problémák adódtak. Viszont adott egy másik 
tippet. Azt mondta, hogy erről senki sem tud, csak a gyártók és 
a helyi forgalmazók. Ugyanis a szekrényeket gyári kombinációval 
szállítják, ez gyártótól függően változik. Például 50-25-50 vagy 10- 
20-10. Ezeket a számsorokat még fejből tudta, azokra a típusokra, 
amikkel dolgozott. Leszállítják a széfet, a szállítómunkás a gyári 
kombinációval kinyitja az ajtót. Aztán már egyedül a tulajdonos 
beállítja a saját számait egy gyakorlati útmutató alapján. Ez később 
is bármikor módosítható, de csak akkor, ha az ajtó nyitva van. A 
gond akkor jön, ha az illető elfelejti a kódot és nem tudja kinyitni az 
ajtót. Történt egyszer a Weissmannál, hogy az öreg Kárász épp bent 
volt az irodában megbeszélni az aznapi szállításokat, mikor csörgött 
a telefon. Nem hallotta, ki beszél, de a választ igen. Természetesen, 
kegyelmes uram, ki tudjuk nyitni, azonnal indulok. Weissman fel
állt, kinyitotta az irodában lévő páncélszekrényt, a hóna alá csapott 
két dossziét, az öreget kitessékelte, majd elviharzott. Tudod, mi az 
érdekes ebben?
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- Ne idegesíts már! Én semmi érdekeset nem találok benne.
- Az, hogy az irodai páncélszekrény egy Arnheim volt, és az 

öreg látta, hogy Weissman a gyári kóddal nyitotta ki. Egyszerűen 
lusta volt átállítani, de az is lehet, hogy attól félt, elfelejti az új kó
dot. Képzeld, mekkora blama lett volna, ha kasszafúrót kell keríte
nie, mert nem tudja kinyitni a saját szekrényét. Kárász bácsi már 
elég borgőzös hangulatban kijelentette, hogy ha később lett volna 
mersze megnézni, mi van a páncélban, már milliomos lenne. Vagy 
börtönben ülne, tette hozzá. Hát, nekem volt merszem megnézni.

- A Weissman páncélszekrényét? Még az ajtón sem tudnál bejutni.
- Láttál már ilyet? - A nő egy kis bőrtokot vett elő a táskájából, 

amelyben különböző alakú fém pálcák voltak. - Ezt is az öregtől 
kunyeráltam el, megmutatta, hogyan működik. Szinte bármilyen 
ajtózárat kinyitok ezekkel egy percen belül. Persze sokat kellett gya
korolni. Nos, a Weissman irodájában már nem egy Arnheim volt. 
Egy másik típus, de az öreg révén annak is ismertem a gyári kom
binációját. A szekrény kinyílt. Két listát találtam benne, legalább
is engem ez érdekelt. Kiderült, hogy minden szekrénynek van egy 
huszonöt jegyű gyártási száma. Ez a szám rajta van az adásvételi 
szerződésen. Tehát tudható, melyik számú szekrényt ki vette meg. 
A másik listán viszont a gyártási számhoz egy biztonsági, tizenkét 
jegyű kód van rendelve vésznyitás esetére. Ezeket én lemásoltam, és 
ez azt jelenti, hogy bárkinek, aki addig az időpontig Weissmannál 
vásárolt, ki tudom nyitni a szekrényét.

- Én ezt nem tudom követni. Eddig úgy gondoltam, hogy sem
mi gyakorlati érzéked nincs. Még egy konzervdobozt sem tudsz ki
nyitni, nemhogy egy széfet. Most meg csak kapkodom a fejemet. 
Remélem, hogy nem csináltál valami hülyeséget!

- Hallottál már Pepitáról?
- Ki ne hallott volna róla? Nem túl rég elfogták.
- Sőt már el is ítélték. Nézd! - A nő elővette az Esti Kurir legfris

sebb számát és a férfi orra alá tolta. - Csakhogy az újságok nem ír-
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пак meg mindent. Tudod, hogyan fogták el Pepitát? Megmondom. 
A Széplaki villa kifosztásakor érték tetten. És tudod, kit fogtak el? 
Vitéz Legendváry Pétert. Kezd érdekes lenni, nem igaz?

- Akkor ezért kellettek a Széplaki ikrek. Te buktattad le. De hát 
hogyan?

- Mindjárt elmondom. Nagyjából egy fél éve tudom, hogy ki 
volt az a férfi, aki ellopta a nyakéket. Egy nap sírva jött be az egyik 
lány az irodába és elmondta, hogy a gazdája rajtakapta a szakács
csal, és ezek után kirúgta. Nem én beszéltem vele, de elolvastam a 
feljegyzést, és behívtam a lányt egy következő munkára. Beszélget
tünk. Furcsa dolgokról számolt be, amiket a szeretőjétől tudott meg. 
Következetesen és többször használt egy kifejezést. Az a rémes alak, 
a pepitanyakkendős. Azt is elmondta, hogy a férfi cselédek minden 
este, mikor a gazda nincs otthon, kocsmába járnak. A picike is. Ez 
volt a szakács. Csak éjfél után érnek haza. A gazda meg holnapután 
Antibes-be utazik. Éreztem, hogy sínen vagyok. Két nap múlva 
este fél tizenegykor kinyitottam vitéz Legendváry széfjét, és ott volt 
anyánk gyöngysora. Nem bíztam benne, hogy ott lesz, eredetileg 
mást kerestem. Bizonyítékokat, hogy mivel foglakozik ez az ember. 
Hogy bizonyosságot szerezzek, de az ékszer is ott volt. Nem adta el. 
Talán nem kellett az orgazdának, mert bele van gravírozva anyánk 
neve. Megmutassam? Aztán az is eszembe jutott, hogy esetleg vi
téz Legendváry is beleszeretett anyánkba, és emlékül megtartotta a 
gyöngysort. Ne felejtsük el, hogy anya rendkívül szép nő volt.

- Pont, mint te. Akkor mégiscsak láttam már azt a gyöngysort. 
Ezt viselted Legendváry fogadásán is. Provokálni akartad, mi?

- Mondtam már, hogy nem láttad. Az ékszert ott hagytam, visz- 
szacsuktam a széfet és hazamentem.

- Megint elvesztettem a fonalat. Semmit sem értek.
- Meg akartam leckéztetni azt az embert. Mondtam már. Ak

kor még nem hozhattam el. Vártam egy alkalmas pillanatra. El is 
jött, mikor az öreg Széplaki meghalt. A lányok révén sokat tudok 
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Széplakiékról. Az egyik leggazdagabb család Pesten. Az elhunyt 
öreg fia, Széplaki Dezső, mogorva, magánakvaló ember. Nem él 
társasági életet, nem barátkozik senkivel. De ami a legfontosabb, 
ikergyerekei vannak, egy fiú és egy lány. Itt jössz te a képbe. Nem 
akartalak belekeverni, de nem volt más választásom. Az ikrek két 
évvel idősebbek nálunk. Tizenkét éves koruk óta külföldön tanul
tak zárt, vallási intézetben. Ez is jellemző Széplaki Dezsőre. Jelenleg 
mindketten Londonban élnek. Nagyon kevesen ismerik őket Pes
ten, alig járnak haza, nincsenek jóban az apjukkal. Tudtam, hogy 
Legendváry bekapja a horgot. Ennyi pénznek nem tud ellenállni. 
Mikor az új szobalánya elkotyogta, hogy Nizzába utazik, eljött az 
én időm. Egy külföldi szállodában egy szép nő, magyar újsággal a 
kezében. Működött a dolog. Mikor először megpillantott, az volt az 
érzésem, mintha anyánkra ismert volna. Valami zavart láttam rajta, 
meg is lepődtem, hogy a saját nevén mutatkozott be. A többit már 
tudod, remekül játszottad a szerepedet.

A fiatal nő hirtelen elhallgatott és az ajtóra pillantott. Egy férfi 
lépett be a cukrászdába és egyenesen feléjük tartott. Leült a mellet
tük lévő asztalhoz, majd rendelt egy feketét. A nő nem tudta leven
ni róla a szemét néhány másodpercig.

- A közvetítő irodából volt pénzed az utazásra - szólalt meg a 
testvére. - Furcsállottam, hogy honnan van ennyi pénzed, de azt 
még jobban, hogy ha már ennyit utaztunk, miért nem töltöttünk 
ott legalább egy éjszakát.

- Mert nem akartam bejelentkezni a szállodába. Ennyire egy
szerű - válaszolta a nő, és közelebb húzódott a testvéréhez. - Elég 
volt, hogy Legendváry meghívott minket arra a fogadásra Pesten. 
Örömmel elfogadtam, mert tudtam, hogy azok a körök, akikkel 
ő érintkezik, egész más kaliberűek, mint Széplakiék. Senki sem 
ismerheti a Széplaki ikreket. Persze nem mondtam határozottan, 
hogy elmegyünk, de a tervem már kész volt. A hamis gyöngysort 
valóban azért vettem föl, hogy provokáljam. Nem kérdezett rá, de 
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láttam rajta, hogy furcsán vizsgálgatja. Nem lehetett biztos benne, 
hogy ugyanolyan, mint anyámé, de biztosan arra emlékeztette. A 
fogadáson azt is elmondtam neki, hogy szombaton vidékre utazunk 
apánkkal vadászatra, vasárnap este érkezünk haza, hétfőn indulunk 
vissza Londonba. Széplaki Dezsőnek a vadászat az egyetlen szen
vedélye, a lányok mindig megemlítik, ha nagy ritkán kiteszi a lábát 
hazulról. Már hetekkel előtte tudtam, hogy el fog utazni. Minden 
stimmelt. Szombat este Legendváry lakása előtt várakoztam. Éjfél 
után megjelent a két emberével és beszálltak az autóba. Biztos vol
tam benne, hogy bekapta a csalit. Fél óra múlva hívtam a rendőr
séget, és azt mondtam, hogy három gyanús alakot láttam bemászni 
Széplakiék kerítésén. A három férfi egy fekete Fiat Balillából szállt 
ki, aminek a rendszáma AL-936. Aztán felmentem a lakásába, ki
vettem anyánk gyöngysorát, a készpénzt és a látra szóló kötvénye
ket. A Pepita-betörésekből származó ékszereket, Pepita pecsétjét 
és tíz kártyát betettem a széfbe, aztán hazamentem. A hétfői Esti 
Kurir már meg is írta, hogy a rendőrség elkapta Pepitát. Legalábbis 
a rendőrök így hiszik.

- Te vagy Pepita - mondta a testvére elhűlt tekintettel.
A szomszédos asztalnál ülő férfi kiitta a kávéját, felállt és az asz

talukhoz lépett.
- Kovács Mária kisasszony? - kérdezte, és elővett egy igazol

ványt. - Suhajda nyomozó vagyok. Letartóztatom a Pepita-betöré
sek elkövetéséért. Kérem, feltűnés nélkül induljon el a kijárat felé! 
Ön is, uram! Önt is kihallgatjuk.

A nő szó nélkül felállt, kitett egy pengő ötvenet az asztalra, majd 
belékarolt a még mindig érteden arccal bámuló testvére karjába, 
és elindultak az ajtó felé. A nyomozó két lépés távolságból követte 
őket.

*
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Suhajda nyomozó atlétatrikóra vetkőzve ült a konyhaasztal mel
lett és izzadt homlokát törölgette. A felesége letette az asztalra a még 
gőzölgő lencselevest, szedett mindkettőjüknek, a konyhaszekrény
ből elővette a kenyeret, majd ő is leült.

- Olyan szótlan vagy mostanában, Béla. Harapófogóval kell 
mindent kihúzni belőled. Egy kedves szavad sincs hozzám hetek 
óta. Biztos, most is azon a Pepita-ügyön rágódsz.

- Már nem rágódom. Tegnap újra beszéltem Kalló főkapitány
nyal. Elmondtam, hogy nekem továbbra sem tetszik ez az egész. 
Hogy szerintem nem az a vitéz valaki a Pepita.

- Miért mondod folyton, hogy vitéz valaki? Áruld már el, hogy 
ki az!

- Nem árulom, mert elpletykálod. Ismerlek már jól. Amíg el 
nem ítélik, nem publikus a neve. Úgy láttam, hogy a kapitány már 
eldöntötte, hogy elindítja vádemelést. Meg sem hallgatott rendesen. 
Aztán ma történt valami és ezzel vége az ügynek.

- Te mondtad, hogy a kapitány tettest akar, és ez az ember bűnö
ző. Hogy már mindenki a rendőrségen röhög, mert ez a Pepita úgy 
járkál ki-be az úri villákba, mintha csak haza menne.

- Hogy fognak még röhögni, ha néhány hónap múlva Pepita újra 
akcióba lép. Akkor mit fog tekintetes Kalló főkapitány mondani? 
Engem fognak seggbe rúgni. Csak nem gondolod, hogy majd be
ismeri, hogy tévedett? Azok a használhatatlan, kétbalkezes idióták 
körülöttem. Mindig ezt mondja, még a sajtóban is ezt nyilatkozza.

- De te megmondtad.
- Meg. A jelentést is megírtam, aztán holnap írhatom át. Vitéz 

valaki ma beismerő vallomást tett. Már semmit sem értek. Lehet, 
hogy megkopott a szimatom?

- Egyél már! Kihűl a leves. Ügy lezárva, kész.
- De én továbbra sem hiszem, hogy ő az. Egy ismeretlen betele

fonált a rendőrségre, hogy ilyen és ilyen rendszámú kocsit látott egy 
villa előtt. Három férfi szállt ki az autóból és bemászott a villa kerí
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tésén. Ott vártunk az autónál, mert tényleg ott volt. Aztán megjelent 
a három férfi egy pénzzel és ékszerekkel megrakott zsákkal. De a 
tulajdonos széfjében nem volt ott Pepita üdvözlőkártyája, ráadásul 
a széfet megfúrták. Pepita mindenhol egy kártyát hagyott a széfben, 
melyen csak ennyi állt: Legyen szép napja! Pepita. Ezt a vitéz vala
kit azonnal a lakására vittük, további bizonyítékokat keresve. Forró 
nyom, tudod? A másik kettőt a rendőrök bevitték az őrsre. Látnod 
kellett volna azt az embert. Teljesen nyugodtan viselkedett. Udvari
asan beszélt velünk, készséggel válaszolt minden kérdésünkre. Ügy 
látszott, hogy elfogadja a sorsát. Furcsa volt. A bűnözők mindig el
lenállnak, menekülni próbálnak vagy hazudoznak összevissza. Ez 
az ember nem tette. Mikor kértem, hogy nyissa ki a széfjét, habozás 
nélkül kinyitotta, félreállt és azt mondta, parancsoljon. Cigarettára 
gyújtott, és az ablakhoz ment. Mindent kipakoltam az asztalra, és 
kérdeztem, hogy milyen magyarázatot tud erre adni. Egy halom ék
szer volt a széfben meg Pepita pecsétje és tíz kártya. Azt mondta, el
ismeri, hogy ő lopta el az ékszereket. Meg sem fordult. Aztán mikor 
végigszívta a cigarettát, odajött az asztalhoz. Ránézett az ékszerek
re, aztán benézett az üres széfbe. Ekkor teljesen megváltozott. Mint 
egy bolond, elkezdte az ékszereket szétválogatni. Azokat, amikről 
később kiderült, hogy a Pepita-ügyekből származnak, egyszerűen 
félrerakta. Azt mondta, hogy azokat sosem látta. A pecsétet és a 
kártyát sem. Azt állította, hogy készpénz és kötvények is voltak a 
széfben. Üjra az ékszereket vizsgálta, majd azt mondta, hogy egy 
igazgyöngy nyakék eltűnt.

- Mi a gondod? Te mondtad, hogy a bűnözők hazudoznak ösz- 
szevissza.

- De nem ez az ember. Hirtelen elhallgatott, leült a székre, és 
néhány percig szótlanul nézett maga elé. Aztán felállt és azt mond
ta, hogy őt kirabolták, csőbe húzták. Beszélt valami ikerpárról, a 
gyöngysorról, ami eltűnt, Nizzáról. Nem sokat értettem. Azt mond
ta, hogy az egyéb bűncselekményeket elismeri, de nem ő a Pepita, és 
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ezt be fogja bizonyítani. A következő napokban többször kihallgat
tam. Mindig ugyanazt a mesét adta elő, de bizonyítani semmit sem 
tudott. Pedig megpróbáltam utánajárni az állításainak. A társaságot, 
amire hivatkozott, hogy látták az ikreket, kihallgattam. Tudod, mit 
mondtak? Hogy valóban látták, és a kirabolt villa tulajdonosának az 
ikergyerekei voltak. A tulajdonos, egyébként egy hallatlan goromba 
ember, egyszerűen elzavart, mikor beszélni akartam vele. Nehogy 
azt hidd, hogy megköszönte, hogy előkerítettük a tolvajt. Felhívtam 
a nizzai szállodát. Abban az időpontban egyetlen magyar vendégük 
volt, Ligeti Károly. Semmi ikerpár. Megtudtam, hogy a kirabolt villa 
tulajdonosának valóban ikergyerekei vannak, de azok külföldön él
nek. Mikor Kalló kapitányt kértem, hogy beszélhessek az Interpollal 
szigorúan megtiltotta. Azt mondta, hogy marha vagyok. Pont így.

- Akkor nem tudsz semmi biztosat. Együnk már!
- Várj még! Mindent megmozgattam, aztán ma reggel vitéz va

laki hívatott, hogy új vallomást kíván tenni. Azt vallotta, hogy ő a 
Pepita. Tudni akartam, hogy miért gondolta meg magát. Megkér
dezte, voltam-e már szerelmes. Ô csak egyszer az életében, mondta, 
de azt a nőt is becsapta. Megérdemli a sorsát. Ennyit mondott. Hát 
értesz te ebből valamit?

*

A fiatal nő nyugodt léptekkel kisétált a cukrászdából. Az iker
testvére, akit átkarolt, szótlanul, lehajtott fejjel követte. A nyomozó 
hanyagul, sétapálcáját lóbálva, fütyürészve ment utánuk, mint aki 
épp kellemes, délutáni sétáját végzi. Már az Erzsébet térnél jártak, 
amikor a nő hirtelen megállt és hátrafordult. Elengedte fivére karját 
és Suhajda nyomozó nyakába ugrott.

- Nem így volt megbeszélve, te szélhámos!
- Te! Tudtad, hogy a Pepita-ügyön dolgozó nyomozót tényleg 

Suhajdának hívják?
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- Ezt valóban nem tudtam, de nem is hiszem el neked - mondta 
a nő, majd a fivéréhez fordult. - Engedd meg, hogy bemutassam a 
vőlegényemet! Ö Pepita. Egyébként Tímár András és építész.

A férfiak kezet fogtak, majd mindhárman leültek egy padra. 
Sokáig senki sem szólt semmit, a nő elkezdte a galambokat etetni. 
Arra várt, hogy a testvére kezdje, de az konokul hallgatott, ezért ő 
szólalt meg először.

- Akkor most már tudod, hogy ki a Pepita. Nem én vagyok, bár 
Weissmannál és kétszer vitéz Legendvárynál én jártam. A többit 
András intézte. Mikor bementem Weissmanhoz, annyira féltem, 
hogy már akkor éreztem, hogy nem tudom egyedül végigcsinálni. 
Ügy remegett a kezem, több mint két óráig tartott, mire a listákat 
lemásoltam. Az a rengeteg szám. Attól is féltem, hogy ha valamit 
elírok, az egész dolog hiábavaló volt. A betöréseket én terveltem ki, 
de András hajtotta végre. Már akkor nagyon jóban voltunk, min
dent meg tudtunk beszélni. Ö állt elő a Pepita névvel is. Ráadásul 
neki az adrenalin a lételeme, autóversenyez, még repül is. Egy kis 
betörés, ami majdnem tuti, meg sem kottyan neki.

- Akkor ti gazdagok és mellesleg bűnözők vagytok? - kérdezte 
a testvére nagy sokára. - Az a rengeteg pénz és ékszer, amit ellop
tatok, hol van?

- Nem loptunk el semmit, csak kölcsönvettünk pár ékszert - 
mondta András.

- De az újságok hatalmas értékekről írtak.
- Figyelj ide! - mondta a nő. - András minden széfből csak 

egyetlen ékszert hozott el. Egy darabot, amivel lebuktathattuk vi
téz Legendváryt. Semmi mást. Az akciók addig tartottak, amíg a 
vitéz úr végre felbukkant. Az első betörés után mi is meglepődtünk, 
hogy miket írnak. Aztán a második után is ugyanaz volt. Tudod, 
mire jöttünk rá? Azok az ékszerek biztosítva voltak. Mikor a tulaj 
meglátta Pepita kártyáját, egyszerűen kipakolta a széfet, mielőtt a 
rendőrök megjöttek. A biztosító meg fizetett, mint a pengősmalac. 
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Amit elhoztunk, most mindenki visszakapja. Kárt nem okoztunk. 
Egyébként szívesen adnék egy fülest a biztosítóknak, hol keressék 
az ékszereket. Ott lapulnak azok most is, abban a széfben, ahol ere
detileg voltak. Nekem elhiheted, valamennyire ismerem a gazdagok 
észjárását. De sajnos ez nem megy. Ha kiderül, hogy Pepita nem 
rámolta ki az egész széfet, újra kezdik a vizsgálódást. Milyen be
törő az, aki nem visz el minden mozdíthatót? Erre az elején nem 
gondoltunk, de az emberi gyarlóság a segítségünkre sietett. Egyéb
ként Pepitára, mint kiderült, nem is volt szükség, de az ékszereket 
vissza akartuk adni. Ha viszont a rendőrség elszúr valamit, és nem 
érik tetten azt az embert, akkor kaptak volna egy másik fülest, hogy 
nézzenek be Legendváry széfjébe. Az eredeti terv ez volt, de az ese
mények jobban alakultak. Most úgy tűnik, a Pepita-ügyet lezárták. 
A vitéz úr mindent bevallott.

- De miért vallott be mindent, ha nem ő a Pepita?
- Megmondom neked. Mert szerelmes volt anyánkba, és ezért 

talán belém is. Előjött a jobbik énje. Persze, ha nem vallja be, min
ket akkor sem tudnának elkapni. Nem sok nyomot hagytunk. Leg
feljebb csak a saját gaztetteiért ülne. Pepitát meg lassan mindenki 
elfelejtené.

- Akkor mégsem vagytok gazdagok?
- Azt nem mondtam. Mondjuk inkább úgy, hogy jómódúak, 

ugyanis vitéz Legendváry széfjéből, ha egyáltalán így hívják azt az 
embert, elhoztam a készpénzt és a látra szóló kötvényeket, mint 
ahogy mondtam neked. Neki egy darabig nem lesz rá szüksége. Az 
értékpapírokat már be is váltottam.

- Mennyi pénzről beszélünk? - kérdezte a testvére.
- Kicsit több, mint négyszázezer pengő.
- Az rengeteg. Mit kezdetek vele?
- Lassan a testtel. Kiszámoltam, mennyi jár nekünk. Anyánk

nak, mielőtt találkozott ezzel az emberrel, remekül ment a varrodá
ja. Négy alkalmazottat tartott, az évi nyeresége harmincezer körül 
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mozgott. Aztán ez az ember tönkretette. Nem csinált semmit, a dol
gozókat elküldte, és belebetegedett az egész históriába. Elkezdte fel
élni az apánk után maradt, majd a saját megspórolt pénzét is. Két év 
múlva meghalt. A vitéz pénzéből kivettem százhúszezer pengőt. Ez 
a mi elmaradt örökségünk, a fele neked jár. Beszéltem egy üzletről 
is. Közösen beindítjuk azt a mulatót, ami régi vágyad volt. Amiről 
annyit beszéltél. Társak leszünk, én kezelem a pénzügyeket, amíg 
bele nem jössz. András segít helyet találni és az építési munkákban 
is. Mit szólsz?

- Szóhoz sem jutok. Árulj el még egy dolgot! Mi lett a többi 
pénzzel?

- Mutattam neked a mai Esti Kurírt, de nem nézted meg rende
sen. A főcím Pepitáról szól. Alatta nem sokkal kisebb betűkkel az 
áll, hogy egy ismeretlen adományozó háromszázezer pengőt adott 
a Budapesti Árva Gyerekek Intézetének. Azt hittem, szemet szúr, 
mert ez egy kész vagyon.

A fiatal nő hirtelen felállt.
- Fiúk, hagyjuk ezt a témát! Pepita meghalt, béke poraira. Ül

jünk be a Fórum moziba, itt van nem túl messze! Egy szórakoztató 
és csavaros vígjátékot adnak, ami egy szélhámosról szól.
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III. díjjal jutalmazott írása





I.

Már megint felugrott a vérnyomása, nem pihen eleget. Hetente 
háromszor hajnali mise, olyankor fél ötkor kel. Behúzódnak né
hány öregasszonnyal az oldalsó imaterembe, csak azt fűtik télen. A 
templomhajó temperált fűtéséhez nem kaptak pályázati pénzt.

A templom a harmincas években épült, a faluról beköltözött 
ipari proletárok tartották fenn az egyházat. Azóta a gyülekezetnek 
ötezer tagja van papíron. Némelyek soha nem voltak templom
ban, a merevlemez némán tárolja az adataikat. Jelenteni kell évente 
a létszámot, így nem törli azokat sem, akiket évek óta nem látott. 
Templomfenntartó belőlük alig pár száz. A templomot ötszáz főre 
tervezték, nagyünnepen átlag százan járnak.

Januárban alig pislogtak a hajnali csillagok a szmogos égen. A 
forgalom már elindult, a villamos távolról kattogott. A csillagok hí
vogatnak, megihletik, s gondolatait a tízperces prédikációba ren
dezi. Honnan jöttünk? Vágyunk-e a mennyei Atyánkhoz? Hív az 
örökkévaló haza.

Februárban már derengett fél hétkor. Valami végighasadt az 
égen, mint hatalmas fényrepedés, mennyei játék, isteni kegyelem. 
Az ilyen percek adják az élet lényegét. Kapcsolat az örökkévalóval.

*
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Az édesanyja nincs tíz éve. A sztrók után hazahozta a kórház
ból, otthon ápolta, s anyja engedelmesen, bár kínok közt még há
rom évet élt a fia kedvéért. Hogy ne maradjon egyedül az egyedüli 
gyermeke. Aztán egy reggel szólt, hogy fiam, apáddal álmodtam, s 
délután csendesen távozott. Egy nagynéni jár hozzá misére, figyeli 
az életét, ami tiszta, eseménytelen. Néha elutazik szerzetesházak
ba, kirándulást szervez a munkatársakkal. Vele a hatalmas temp
lomboltozat és az ég örökös mezeje. Nyugdíjig még sok van. Vajon 
meddig bírja?

Valamikor megküzdött az elhivatással, amikor Isten szólította. 
Isten is megküzdött érte, Ö győzött, s ő engedelmeskedett. Kamasz
korában pilóta szeretett volna lenni, de mikor már a 190 centinél 
sem állapodott meg a testmagassága, elszorult szívvel gondolt arra, 
hogy másfajta repülést kell választania, másképp kell az égbe emel
kednie.

A harmincas éveiben még boldogan szolgált. Haldoklókat láto
gatott, feladta az utolsó kenetet. Most ötven múlt és fáradt. Szót fo
gad az orvosnak, engedelmesen szedi a gyógyszert, eljár fogászatra. 
Még lefutja a kilométereket a futópályán. De ritkább a lelkesedés. 
Üjabban szétszórt, mindent elfelejt.

Mindene megvan, amit csak akart. Restelli, de mégis elégedet
len. A jövőt fürkészi, valamire vár.

*

Ma délután nem misézik. Egy könyvet keres a neten. Egyik web- 
oldalról a másikra kattint, míg rátalál egy szerzőre. Nem tudott er
ről a kiadványról, egészen új volt. Az egyik közösségi oldalon rá
bukkant a szerzőnőre, akinek fotói pezsgő életet sugároztak. Meg 
akarta ismerni. Beszélni akart vele.

Kiküldte megrendelő e-mailjét a kiadónak, aki a szerzőhöz irá
nyította. Harmadnap a nő e-mailje ott volt a levelei között.
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- Utal és postázza, vagy személyes átvételt kér?
- Utal és sima postázást.
- Dedikálást?
- Egyszerűen csak a nevére.
Megadta a parókia címét postacímként a saját nevével. Aztán 

átutalta a könyv árát.
Másnap a szerzőnő szívélyes hangú levelet írt: egyházaknál is 

tart könyvbemutatót. Ja, az utalásnál nem privát számlát használt... 
Erről megfeledkezett...

Két napra rá ismét írt a szerzőnőnek:
- Lehet-e arról szó, hogy nagyobb mennyiséget rendeljen? Húsz 

példányt? Azzal szeretné megköszönni munkatársainak az éves 
munkájukat.

- Igen, lehet. Érte jön?
- Igen.

*

Közel harminc fokos kánikulában érkezett a százhúsz éves bér
házhoz, kétszer járta körbe, hogy parkolóhelyet találjon. Gyalog 
szedte a lépcsőket. A nő a nyitott ajtóban várta, s amikor felért, ő 
két fejjel volt magasabb nála. Amikor lehajolt a könyvcsomagért, 
feneke szinte a nő orrát verte. Halásznadrág, focis póló, szandál. 
Kicsit esetlennek érezte magát civilben, oda a tekintélyparancsoló 
reverenda.

Az ötösével fóliába csomagolt könyveket a karjára akarta venni, 
amikor a nő megszólalt:

- Foglaljon helyet, elmondom, milyen könyvbemutatót szoktam 
tartani. Kávét, teát, vizet?

- Egy pohár vizet - mondta halkan.
- Hogy szólíthatom? - kérdezte a nő érdeklődve, de tisztelettel

jesen.
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Ô még halkabban válaszolta:
- Istvánnak.
- Lola.
Kezet fogtak.
Leültek. Lola beszélt, s ő közben tág szemekkel nézte, az arcát 

fürkészte, mintha az emlékeiben keresgélne, honnan is ismerik egy
mást. Kedves fecskemintás kék selyemruha volt rajta karcsúsított 
szabással, nem is gondolta, hogy ilyen csinos egy nő, aki könyveket 
ír. Még jobban tetszett neki, mint a közösségi fotókon. Már ha sza
bad neki tetszenie...

- A kutatást szívesen folytatnám - hallotta távolról Lola hangját -, 
mivel be kellett rekesztenem az anyag tekintélyes mennyisége miatt.

Nagyot nyelt.
- A kutatás már csak ilyen, én sem tudtam befejezni az enyémet 

- tette hozzá csendesen, és kortyolt a vízből.
- Milyen intézeményhez kapcsolódik a kutatása? - kérdezte 

Lola diplomatikusan.
- Az orvostudományi egyetemhez... - s oldalról pislantott a nő 

arcára.
Az rezzenéstelenül tovább kérdezett.
- Milyen témában?
- Mentálhigiéné...
Nem, nem hozta fel a teológiát, s Lola nem kérdezett tovább.
Kiitta a vizét, és karjára vette a könyvcsomagokat, a százéves ajtó 

alatt is kissé oldalt hajtotta a fejét megszokásból, hiszen minden ajtó 
alacsony volt neki. A lépcsőfordulóban visszanézett, majd hallotta a 
bejárati ajtót csukódni.

Gyülekezeti alkalmakat írt ki egyre-másra. Szorgalmas lett. Lel
kesen dolgozott. Családokat vont be a munkájába. De Lola nem jött 
a gyülekezetébe. Persze, nem katolikus, olvashatta a könyvében. Ta
lán nem is templombaj áró! - kapott észbe. Filmvetítést szervezett, 
de arra sem jött.
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Elérkezett a nyaralások időszaka. Fotókat kért a közösségi olda
lán, ki hol jár, milyen templomokat látogatott meg. Látta, hogy Lola 
a déli országrészben képeket tesz fel a gyerekeiről. Nem, férfit nem 
lát mellette sehol, bármennyire tekeri is le a hírfolyamát.

Felkereste régi pilóta ismerősét, aki repülősöket oktatott a déli 
országrészben. Megbeszélték, hogy ellátogat hozzá és felszállnak, ő 
irányít. Megkérte, hogy videózza repülés közben. A videót fellőtte a 
közösségi oldalra. Boldog volt, fiatalnak érezte magát, mint mikor a 
húszas évei elején mentőrepülőzött. Most derűs, gondtalan időnek 
tűnt az a távoli korszak.

Lola lájkolta a képeket. Ősszel egy meghívót kapott tőle egy 
könyvbemutatóra. Nem tudott elmenni, kissé bosszús volt, nem is 
akart. Kimentette magát. Utána Lola találkozni hívta. Meglepődött, 
nem válaszolt.

Advent közelgett, Lola a miserend iránt érdeklődött, és egy va
sárnap délelőtt megjelent a templomában. Késve ért be, becsukta 
maga mögött a bejárati ajtót, és feltűnés nélkül leült a hátsó sor
ba. Ő megakadt a prédikáció mondásában, torkát köszörülte, aztán 
folytatta. Szerette volna, ha mise után Lola ott marad vele egy kicsit 
beszélgetni, de nem mert szólni neki. A bejáratnál ernyedten fogott 
vele kezet, s Lola elsietett. Messziről jött, egy órát utazott a város 
másik végéről.

Elborult a kedve. Délután kutyát sétáltatott.
Az adventi koncertre ismét eljött. Ö azon az alkalmon nem szol

gált, orkándzsekijében úgy érezte magát, mint egy középkori lovag, 
aki sorompóba áll. Lola ismét a hátsó sorok egyikében ült le. Ami
kor kiment a templomból, hogy vecsernye előtt átöltözzön, érezte, 
ahogy Lola tekintete úszik utána. Szinte szaladt ki a templomból, 
könnyűnek érezte magát, súlytalannak.

Megszervezte a könyvbemutatót. Lola felkérte, hogy a betét
szövegeket ő olvassa fel, szívesen elvállalta. Ketten tartották az elő
adást. Utána sokáig beszélgettek a közönséggel. Lola előtte ült egy 
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asztalnál, ő a háta mögé telepedett. Úgy érezte, mindig együtt dol
goztak. Orchideát vett neki és bonbont, megköszönte a munkáját, 
és Lola megpuszilta az arcát. Élénk volt, mint egy kismadár, cseve
gett, s ő önkéntelenül behúzta a hasát, amikor a könyvespolcnak 
támaszkodva hallgatta. Nevettek.

Aztán mindenki elment, Lola a mellékhelyiségben visszahúzta 
a csizmáját, még télvégi hideg volt. Kikísérte, ismét megpuszilta, és 
a tenyerét végighúzta a karján. Ahogy Lola keze a csuklójához ért, 
hirtelen mozdulattal elkapta az ujjait. Reflexei újra a régiek voltak, 
mint amikor repülőt irányított. Pár másodpercre egymás szemébe 
néztek, ahogy egymás ujjait fogták. Aztán Lola sietősen elköszönt, 
szinte szaladt. Elment, s a helyén csengő nevetés maradt minden 
résben, minden hézagban.

Az idő sarkai kitágultak. Mintha kis harangok játszanának a lel
kész! lak folyosóján.

Az előbb még álmos volt, s le akart dőlni pár percre mise előtt, 
de ez a kacagás felélénkítette. Forgott maga körül, szeretett volna va
lami szokatlant csinálni, ami nem tartozik a napi rutinhoz, de nem 
jutott eszébe semmi. A lakásban hűvös volt, teát főzött. Kitöltötte, 
lassan kortyolgatta. A könyvet simogatta, amit neki dedikált ismét 
Lola. Mintha az írás nyomán a lapokról megelevenedne kedves apró 
lénye, megcsendülne a gurgulázó kacagás. Igen, mint egy gerle, úgy 
nevetett. Egy gerle. Felidézte a képet, ahogy örült az orchideának, 
karjára vette, mint egy pólyás babát, és megsimogatta a kaspóját.

Régmúlt energiák lepték meg. Még abból az időből, amikor nem 
volt lelkész és megfordult a fejében, hogy gyereke lehet.

Még lehet. Fizikailag nincs akadálya. Sem unokája, sem szülei. A 
nagynénje látta, hogy létrejött a vonzalom, restellte is magát előtte. A 
néni megkérte Lolát, hogy mutatkozzon be. S az vidáman megtette.

Tulajdonképpen bemutatta a családjának.

*
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E-mailezni kezdtek. írásról, könyvekről, szerzőkről. Novellákat 
küldött neki, s Lola véleményezte. Egyszer megrótta, hogy semmit 
nem fejez be, s kilátásba helyezte humorosan, hogy bezárja írni, 
mint Laborfalvi Róza Jókait.

- Uralkodik rajtam - nevetett. Prédikációkat küldött neki, s egy
szer csak azt érezte, Lola immár az élete része, engedelmesen bele
simult ebbe a szerepbe. A virtuális tér mindent elbír. Megbeszélték, 
hogy találkoznak.

Egy cserép ékszerorchideával papírszatyorban felült a buszra, és 
közel egy órát utazott. Igyekezett világinak látszani a bőrdzsekijé
vel, halványkék kötött mellényével. Lépései azt a sportolót idézték, 
aki egykor volt, a hosszútávfutót, s ettől térde kissé megrogyott. 
Ügy érezte magát, mint egy Avatár az utca egy fejjel alacsonyabb 
járókelői közt. Lola a melléig sem ért. Nem baj. Vele van baj, hogy 
ilyen magasra nőtt. Vágyott a társaságára. Leginkább a nevetését 
szomjazta. Ahogy beszélt nyugodt, mégis szuggesztív, időnként vál
tozó tempójú gerlehangján.

Egy órát beszélgettek a parkban. Lassan mennie kellett, a vacso
rázás ideje szűk. És nem történt semmi, nincs vonzalom? Miért is 
jött? Mit is várt? A metrólépcsőn lefele Lola egy lépcsővel fölötte 
állva szorosan hozzásimult, átölelte a karját és halkan mondta:

- István, örülök, hogy eljöttél, gyere máskor is.
Engedelmesen tűrte, hogy a mozgólépcső vigye, belülről mo

solygott. A metróban egymás mellett ültek, s ő Lola lábához szo
rította a lábszárát. Próbálgatta, mit hoz fel benne az érintés. Sem
mit? A rágondolás veszélyesebb otthon! Az utolsó percekben még 
elmondta, mert el akarta mondani, hogy egyedül van, sok a munka, 
nincs segítsége.

- Te nem vagy lúzer típus! - szólt Lola. Nevettek. Ha eddig nem 
keresett senkit maga mellé, most mi lelte? Egyszerűen vágyott rá, 
mindennél jobban vágyott rá, hogy egy évre, csak egyetlen egy 
évre kiléphessen, mint a jezsuiták, akiket minden hetedik évben 
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felmentenek a szolgálat alól. Megszabadulni kötöttségtől, felelős
ségtől! Meg lehetne szervezni. Az orvos is írhatna javaslatot. Ma
gas, ugráló vérnyomás, fáradtság, kiégettség. Ha az egyház jövőjére 
gondol, hogy itt is bekövetkezik, ami Nyugaton, ahol húsz éve el
kezdték bezárni a templomokat, átalakítani őket koncertteremmé, 
kiállítóteremmé... Teológus korában el sem tudta képzelni, hogy ez 
egyszer itt is bekövetkezhet.

Lola megpuszilta, s nevetve búcsúzott. Ö még visszafordult, 
mintha mondani akarna valamit. Ekkor Lola még gyorsan elme
sélte, hogy a kicsi lánya hétvégén kávét főzött neki. Kiskorában azt 
hajtogatta:

- Anya, ha majd öreg leszel, ágyba viszem neked a kávét.
Kapott a szón:
- Nem. Nem vagy még öreg! - majd halkan, nyomatékosan hoz

zátette: - Nekem nincs gyerekem. Unokám sincs.
Lola mérlegelte, hogy kell-e mondania valamit, de csak mosoly

gott. Mindenre nem elég egy találkozó. Legközelebb. Neki fia nincs.

*

Másnap ott várta Lola e-mailje. Elolvasta, de nem válaszolt rá. 
Harmadnap megkereste a lelkiatyját, s lehajtott fejjel, engedelme
sen meggyónt. Kicsit mentegetőzött, hogy az egészsége nem a régi, 
gyógyszert kell szednie. Az atya hangja szenvtelen volt, ám mikor 
az ékszerorchideát említette, hogy ő maga szaporította, abból aján
dékozott neki egy cseréppel, a gyóntatópap hangja egy fekvéssel 
magasabbra váltott, irónia bujkált benne.

- Ki a virágot szereti...
Nem, rossznak nem tartotta magát. Eddig aggasztotta, hogy 

nem látja, mi következik, de most a gyónással elvégezte magában, 
hogy nem fürkészi a jövőt.
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IL

Lola erotikus álomra ébredt. Valójában már csak az expozé ma
radt meg az álomból, amikor magához tért.

Egy átlagosnál magasabb, kissé pocakos férfi háta mögött feküdt 
kanál pozícióban egy nagy ágyon, s az álomban a nap besütött a fehér 
hímzett vászonfüggönyök közt. Mintha ujjaival simogatná, érezte a 
férfi tarkóján a fejbőrt, az erős, vörösrézdrótszerü hajszálakat. A haj
szálak bizsergették az ujjhegyét. Ritka a taktilis álomélmény. Ugyan
akkor meg sem mozdult, hiszen kezével a férfi derekát fonta át há
tulról. És közben fentről is látta magukat, mint filmen - gyakoribb a 
vizuális álomélmény -, ahogy magához szorította, szenvedéllyel ölelte 
és szavak nélkül, talán gondolatokkal közölte érzelmeit:

- Úgy szeretlek! Úgy szeretlek!
Szép, színes álomfragmentum volt.
Valaki megkereste az éteren át, talán a múltból? Ki ez a vörös 

hajú férfi? Valóságra utaló álomkép lehetett, valós, itt élő személy- 
lyel, s ahogy elgondolkozott rajta:

- Ó, István az! - döbbent rá, igaz, kicsit más volt, mint a valóság
ban, de mégis ő volt, teljes valójával érezte.

Szóval végbement. Odaát végbement az együttlétük. Hogyan 
hozza le? Egy másik idősíkból, az időtlenségből lehozni erre a fizi
kai síkra.

- Nekünk van jövőnk, ha odaát végbement - gondolta.
Odaát nincs idő, mint kiterített kártyalapok, színesen látszik 

minden evilági esemény.
Derűsen kelt fel.

*

Húsvét közelgett. Szeretett volna találkozni a férfival, de nem 
akarta e-mailekkel ostromolni. Érezte, most nincs befolyással rá. 
Most nem az övé, most nem tehet semmit. Pedig vágyott a társasá
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gára, a halk, figyelmes beszédére, kedvességére, jó hallgató, hiszen 
hivatása az emberek meghallgatása. Vajon őt ki hallgatja meg?

- Ó a lelkiatya! - döbbent rá. S a lelke mélyén tudta, hogy István 
meggyónt.

Elment kirándulni a folyópartra, madarakat figyelt, csónakokat 
videózott, szomorúfüzek alatt járt, rögzítette, ahogy a fák gyökerét 
kimosta az árapály.

Húsvéthétfőn ismét egy órát utazott.
A templomajtó zárva volt, egy idős hölgy topogott értetlenül, a 

kilincset nyomkodva:
- Zárva! - Elnézték a miserendet. Vállat vont, írt egy üzenetet a 

gyülekezeti oldalra, jelezve, hogy ott járt, majd sétált egyet a kisut - 
cákban.

Visszaemlékezett, hogy télen milyen gyönyörűen világított kí
vülről a kerek üvegkazettás templomablak, belülről feketén sötétlett. 
Tetszett, ahogy megélte a kisutcák hangulatát immár a tavaszban, 
nem is bánta nagyon, hogy elmaradt a mise, s nem kellett emberek
kel találkoznia. Ez a magány órája volt, jó volt emlékezni. Lányko
ra jutott eszébe, amikor régmúlt kapcsolatokban régmúlt lelkészek 
ifjúsági órájára igyekeztek. Az orgonahang akkor is halk volt, csak 
nagyünnepkor húzzák össze a harangokat, és zúg az orgona. Tutti.

Jó volt megmerítkezni a múlt kútjában, átélni a lánykori él
ményt, melyet a kertváros kisutcái keltettek életre. Hirtelen eszébe 
jutott István első levele, s kikereste a telefonján, mennyi ideje is, 
hogy elkezdtek levelezni? Két hónapja?

„Kedves Lola! Köszönöm, hogy betért ebbe a betontenger szélén 
található kis ékszerdobozba. Pár perc beszélgetésre lett volna időm, 
legközelebb, ha erre jár, kérem, ne osonjon ki észrevétlenül. Jó lenne 
személyesen beszélgetnünk. Az Ür áldása segítse életében. Köszönöm 
kedves levelét. Krisztusi szeretettel, István a”

A levél végén lekopóban volt az atya szó, már csak egy kurta, alig 
észrevehető „a” jelezte, hogy a levélíró tétovázik még, milyen minő
ségben is írjon, meddig tartsa fenn a hivatását jelző címet.
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Lolának nevetnie kellett. Tudta, hogy a papok lelkűk mélyén, be 
nem vallottan rendkívül hiú emberek. Ám amikor kérdezte, kinek 
dedikálja a könyvét, csak úgy kérte:

- Istvánnak.
Elnevette magát. Ez a férfi nem papként kereste meg őt.
Majd ott volt a következő levél. Amikor szabadságra utazott, s 

így számolt be róla:
„Mariazellben úgy éreztem, akár még takarítónak is kijönnék ide 

egy évre, csakhogy szabadon, felelősségtől megszabadulva élhessem 
az életemet. Odafelé útközben betértem Lilienfeldbe. Ciszterci szer
zetesek élnek ott, gyönyörű román stílusú templomuk van, oda biztos 
befogadnának egy évre. Bécstől Mariazellig tart a Via Sacra zarán
dokút, át az Alpokon, 110 km hosszan, 1500 méteres szintkülönbsé
gekkel. Ahogy utánakerestem a neten, rádöbbentem: ezt nekem végig 
kell járni a nyáron! Lehet, hogy egyedül fogom, mert nem hiszem, 
hogy van még egy olyan őrült, mint én.”

Lola akkor gondolkozás nélkül felajánlotta, hogy hozzászegő
dik útitársnak. De a férfi lerázta. Arra hivatkozott, hogy hétvégén 
edzésként lefutott öt kilométert, s azóta fájdalomcsillapítóval él. 
Neki sem arra való már a lába, hogy hegyi túrákat tegyen. De va
lahogy úgy érezte, mindig is ott mentek ketten egy sziklaormon, 
hogy nem rendhagyó, nem szokatlan, nem is megbontránkoztató, 
nagyon is rendjén való, hogy ők ketten együtt zarándoklatot tegye
nek. Nem kell hátizsákot cipelni, hiszen a kis vendégházak ott áll
nak mindenki rendelkezésére. Jó szervezés kell, néhány e-mail vagy 
telefon. Hogy kik ők? Ma már senki nem kérdi.

X-

Húsvétvasárnapra virradóra különleges, színes, rendkívüli álma 
volt.

Egy férfi és egy női szerzetes állt egy magas hegyormon, ahol szer
zetesi ruhájukat átcserélték zarándokköpenyre. Ott öltöztek át a szik

55



laormon, premier plánban látta a nő mellrészen testhezálló, hosszú 
sötétszürke köpönyegét. Csinos, filigrán alakja válláig sem ért a tagba 
szakadt csukásnak, aki barna köpenyt öltött.

Végig egy magas hegyi úton haladtak. Éjszaka sziklabarlangban 
háltak, mások is megszálltak ott.

Az álmokat az angyalok küldik.
Ezt a rövid e-mailt elküldte Istvánnak. Majd ugyanezt lejegyezte 

naplójába is, csak másképp:
Fantasztikus reinkarnációs álmom volt! Gyönyörűen színes, ér

zékletes! Zarándokok voltunk a középkorban egy hegyormon, és szik
labarlangban aludtunk, volt ott egyéb is! De felismerhetően a mostani 
testünkben...

Legalább tudom, hogy régi életében is pap volt, én megapáca... És ő 
most is kötött az egyházhoz, én nem. Nekem a történelmi egyházakkal 
való kapcsolatom megszűnt azzal, hogy lelkészfeleség voltam, és elvál
tam. Világnézetem kitágult, egyszer megéltem az egységérzést is az er
dőben, mintha mindennel és mindenkivel össze lennék kötve láthatatlan 
drótokon, kezem-lábam a fák koronáján, gyökerén át a mindenségbe 
nyúlik. Meghalt a húgom fiatalon, s mintha nekem hagyta volna e földi 
idejéből a meg nem élt évtizedeket, tudom, hogy száz évet fogok élni! 
Nincs korlátom, mindent megtehetek. Nem köt vallás és nem köt vi
lágnézet. Látom magam több ezer évvel korábbi testekben és életekben.

És felderengett, hogy mindez 1200 táján történt, és immáron nyolc
száz éve találkoztunk. Ó, nevetnem kell, hiszen ezért voltam mérges, 
amikor felbukkant az életemben. Ha valaki megkeres előző életes múlt
tal, és dühös vagyok, kelletlen, tudom, hogy rosszul ejtettük el régi törté
netünk fonalát, s most folytatnunk kell. Vajon mi lett velünk? Két álru
hás szerzetes, akik zarándoklat során, vagy inkább ürügyén szerelmü
ket élik meg? Ó, milyen szankciók várhattak ránk, hisz szeretkezésünk 
rendkívüli intenzitása nem futó, nyomtalanul illanó kalandot jelölt. 
Hiszen egy apáca annak idején úri család sarja volt, aki maga volt élő 
áldozat: vagy a család küldte áldozatként, hálaként Jézus jegyesének, 

56



vagy egyszerűen szabadulni akartak a hozományadás terhétől. Hova 
lett a szerelem gyümölcse, a gyermek, aki e fura nászból született?

Ó, hiszen tudtam, hogy voltam már apáca, csak hogy ilyen fordu
lattal? Vajh megöltem-e a gyermeket? Vajh kiléptünk, megszöktünk, 
a felvillanó életepizód vajon mit sejtet? Mit lehetett a középkorban 
tenni egy zarándoklat után? Vajh sok gyermek született-e a zarán- 
dokutakat követően, mivé váltak, csekély életesélyeikkel: utcagyerekek 
lettek, árvák, lelencek?

A középkorban a koldusokra és örömlányokra rótták a legmaga
sabb adót a német városok...

Mély kutakba kellene alászállnom a mélytudati emlékezet segít
ségével, a 12. századi Ostariki, Nagy Károly frank birodalmának 
nyomain. Ki látja azt az apácát, aki szerzetesi kolostorból került a 
zarándokok közé, honnan ismerhette a benedekrenedi szerzetest, 
vagy ott találkoztak az Úton, s hirtelen lobbant szikra közöttük? Vagy 
megtervezték a közös szökésüket a zarándoklat ürügyén? Vajon hova 
mentek? Ha a csuhát letették, hova mehettek vagyontalanul, egy szál 
ruhában, szabadon, mint a madár, a röghöz kötöttség állapotában? 
Akkoriban sűrűk voltak az erdők és nagy kiterjedésűek. Bujtattak 
mindenféle törvényen kívülit. Vajh kilépett-e a szerzetes és nőül vet- 
te-e azt a lélekkiterjedést, aki akkor Lola volt? Ha most is küzd a ki
lépéssel, és nem sikerül, ugyan hogy lépett volna ki akkor? Dehogy 
lépett. Hiszen annyi volt a kóbor apáca akkor is...

A parókia bejárata előtt lilászöld női autó állt. Lola lerázta ma
gáról a feltoluló rossz érzést, és visszaszáll a villamosra. Közben az 
eső is eleredt.

Vágyott utána, de nem kereste semmilyen formában. A közössé
gi oldalát sem nézte meg, pedig éppen ezekben a percekben tett ki 
egy képet egy pohár borral „Végre munkaszünet!” felirattal.
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Míg egy vasárnap a közösségi oldal egy templomi ünnepség kép
sorozatát dobta fel, ahogy misét celebrált több pap társaságában. A 
templom névadó ünnepségét ünnepelték. Elfoglaltsága kétségtele
nül volt mindenkor. Bármikor üdvös volt rájuk hivatkozni, akkor is, 
amikor épp napi öt e-maillel kívánta Lolát élete részévé tenni.

Figyelmesebben nézve látszott, hogy egy nő töltötte fel a kép
sorozatot, az alatta levő szöveg oly buzgón lelkendező volt, hogy 
Lola rákattintott a nő oldalára. Premier plánban az utolsó feltöltött 
képén egymás mellett állnak Istvánnal, a nő hasonlóan magas, füst
szín lencséjű szemüveggel. Jól öltözött. A képsorozaton a nő mint
ha családot is alapított volna vele a virtuális térben: egy kirándulás 
során készült fotókat olyan elrendezésben töltötte fel, mintha nem 
csak gyülekezeti tagként lenne köze a paphoz. Egy helyen egy kisfi
úval sétál kézen fogva az óriási ember.

Lola vérnyomása felszökött.
- Tudtam, hogy csajozik - gondolta, de gyanús volt neki, hogy 

ennyire nyíltan.
Valami nem stimmelt.
Másnap átvitte a képsorozatot az arculattervezőként dolgozó lá

nyához. Az figyelmesen végignézte a közösségi oldalt.
- Anya, ez tipikus példája annak, amikor a közösségi média 

szétveri a kapcsolatokat. A kis lelkendező szeretné, ha látnák, hogy 
ő kisajátította ezt az embert. Valóban nincs köztük semmi. A libi
dóját összetéveszti a vallási buzgalommal. Szegény pap, elhajít egy 
téglát, s szingli nőt talál! - kommentálta a lánya a képsorozatot az 
Y-generáció tárgyilagos, kíméletlen módján.

Lola mégis bosszús volt. Ha egy férfi nem keresi randi után, a 
kapcsolat megfeneklett.Tehetetlennek érezte magát.

A képeket kivágta képkivágóval és az általa leolvasott kísérőszö
veggel, mint képeskönyvet átküldte Istvánnak. Lola tudta, hogyan 
foszlik szét a levetett reverendával a kiugrott pap körüli varázsaura. 
Ö nem feszeget határokat és nem kívánja, hogy István valaha is ki-
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lépjen. Tudta, hisz hallotta prédikálni, hogy hiteles, szereti a hivatá
sát, és elképzelte, hogy nyolcvanévesen is misézik. Hivatástudatból, 
mert jól bírja magát, igyekezetből, szolgálat- és küldetéstudatból, 
egyszerűen azért, mert - évszázadok óta ezt csinálja, évszázadok 
óta úr az emberi lelkek fölött. Ez az életfeladata. És ezen nem vál
toztat senki.

Választ szinte azonnal kapott. István nem magyarázkodott. Lát
ta őt a másik szférában dühöngeni, öklével a levegőt csapkodva. 
Dühítette, hogy Lola ártatlanul meggyanúsította. Hiszen tudhatta, 
hogy nem lehet dolgozni, ha kivételező, részrehajló bárkivel is. A ta
nítványai is ilyenek, Lola minden félévben átélhette a fiatalok hor
monjátékát, melyet az érett, virágzó nő jelenléte stimulált bennük. 
Úgy nem lehet tanítani, ha valamelyikkel is elmegy. Butaság. Mégis 
rosszul esett.

Mi bántotta? Ö akart lenni annak a nőnek a helyében? Nem, 
a nőnek nincs Istvánhoz köze. Kié volt a lilászöld női kocsi aznap 
este a parókia előtt? Bárkié is lehetett, a nagynéni is jöhetett vele 
vidékről. Lola tudja, hogy az első helyet nem foglalhatja el István 
életében. Az a hely Őneki fenntartott, nem földieknek. Lola nem 
törekedhet kizárólagosságra. Nem.

Durcás volt. Akkor sem fog járni a gyülekezetbe. Nem katolikus, 
messze van, de ha a szomszédban lenne az a templom, akkor sem 
menne. Valami bántotta. Talán, hogy elmaradt a vonzalom? Nem 
tudta elfogadni, ha egy férfi figyelmen kívül hagyja az érdeklődését? 
Elhagyta minden életereje. Ügy érezte, megbetegszik.

*

Hajnalban gyönyörű vörösesszőke kisgyereket tartott a karjában. 
Másfél-kétéves forma lehetett. Erős dróthaja szúrta a karját. Boldog 
volt vele, ezt a gyereket annyiszor látta már, ismeri. Annyiszor volt 
már az ő gyermekük. Most megmutatta magát.
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Visszakívánkozik hozzájuk? Ha jönni akar, hátjöjjön.
Egy idő után elbóbiskolt.

III.

Szűrt délelőtti napfény sütött a kolostor ebédlőjébe, ahol a kis 
apácanövendék miseruhát hímzett. Boldog volt, hogy bizalmat sza
vaztak neki, keze szaporán járt: az arany fonal gyakran megtekere- 
dett, sűrűn kellett a tűvel együtt kitekergetni. A hímzőszál lapos volt, 
s az aranysárga virágmintásra szőtt brokát sem volt könnyen simuló 
anyag, melybe végtelen sok virág, szirom, levél, kehely, szár, porzó és 
bibe volt kirajzolva. A kis növendék ezt kapta feladatul. Az istenala
kot már nem ő hímzi, hanem egy nála pár évvel idősebb novícia. Az 
apátúr új miseruháját ők ketten ruházzák fel pompával, szépséggel, 
Isten dicsőségére.

Hildegard boldog volt. Úgy érezte, élete sziklaszirtje ez a bol
dogság, ami semmihez nem fogható. Isten szeretetében sütkérezni, s 
közben hasznosnak lenni. Az apátúr jóságos, de határozott ember. 
Némelyek szigorúnak mondják. Közelről még nem látta. Hildegard 
kissé rövidlátó volt, ezért is lehetett mestere az apró bíbelődésnek. A 
hímzést a legapróbb részletekig tökéletesen látta, a leghalványabb ár
nyalatokat, formákat is meg tudta különböztetni. De az oltárnál álló 
pap arca elmosódott a templomhajó mélységében. Csak megtermett 
alakja magaslott ki két fejjel a többi ember közül.

Hildegard úgy gondolt rá, mint jóságos atyára, aki jóindulattal 
van iránta. Lelkesen imádkozott, lesütött szemmel. Mise után az 
apátúr hívatta, s kedvesen érdeklődött, hogyan halad a hímzéssel, 
meglesz-e a miseruha pünkösdre. Hildegard akkor látta közelről a 
férfit. A mellkasáig sem ért, az apát kezet nyújtott, s a növendék kezét 
kissé hosszasabban tartotta hatalmas, meleg, puha tenyerében.

Hildegard hercegi családból jött. Édesanyja kérése volt, hogy ne
veltetése kolostorban folyjon, míg férjhez megy. Kisgyermek korában 
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már eljegyezték, vőlegényét mindössze kétszer látta. Úgy gondolt a 
vékony kisfiúra, mint játszótársra.

Tizennégy évesen kellett kikerülnie a kolostorból, hogy összehá
zasodjanak. Hildegard úgy tekintett erre a megtervezett házasságra, 
mint kisgyerekkora meséire, amiknek úgyis vége van mindig, s egy 
csapásra vissza lehet térni belőlük a valóságba. Érezte, hogy élete más 
fordulatot vesz, nincs dolga a gyerekemberrel.

Hildegard hunyorogva nézegette a férfit, aki krisztusi korban járt. 
Nagy szakálla melléig ért, ajkát eltakarta, s mintha világosbarna sze
me mosolygott volna a szakáll alatt pirosló ajkak helyett. Hildegard 
bátran nézett a szemébe, s boldog volt a kézfogás melegében.

Az apátúr délután várja magához a hímzés bemutatására. S most 
szorgalmasan öltögetett.

X-

A tavaszi levegő még hűvös volt, egy kandalló égett az ebédlőben, s 
a kékszemű apátnő lelkendezve szaladt hozzá, megölelte.

- Boldog lehetsz, kedvesem, légy továbbra is méltó a bizalomra! 
- arcát megpaskolta, s mielőtt elsietett, még odasúgta, hogy nyúl- 
combot is kap ebédre az árpakása mellé, maga gondoskodik róla. 
Hildegardnak odafigyeltek az étkezésére, néha bort is kapott, egy-egy 
gyűszűnyit, különösen, mióta elkezdett buján virágzani nőiessége, 
akár azok a cirádák a brokáton, melyeket napnyugtáig vetett tűje az 
arany és ezüst fonalakkal.

A miseruha időre elkészült, az apátúr Hildegardot kegyesen ma
gához kérette ismét ünnepélyes ruhaátadásra. A Jézusalakot varró 
novícia nem volt jelen. Ő már Krisztus jegyese volt. Ám Hildegardot, 
a kis kolostornövendéket az apát az asztalához hívta, vele ebédelt. Az 
ima után kötetlenül beszélgettek tanulmányairól, nyelvtanulásáról. 
Hildegardot leginkább a térképek érdekelték, a távoli tájak, a Szent
föld, a zarándoklatok.
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Az apátúr kegyesen, mosolyogva ígérte, hogy a Mária-zarándok- 
latra magával viszi. Hildegard letérdelt előtte, megfogta az odanyúj
tott hatalmas kezet és könnyű, leheletnyi csókkal illette.

Boldog volt. Akár a gyermek Jézus Mária ölében, akit a novícia 
hímzett Hildegard burjánzó virágmintái közé.

*

Az elhálás az apátúr lakosztályán történt. Egyszerű volt, mint 
minden abban az időben. Ki állna ellent egy óriásnak, aki néhány 
felfegyverzett szerzetestársával lóra pattan, s hatalmas termetének a 
látása is elrettent ellenséget, pogányt, portyázó zsiványt? Ki állna el
lent a nyugati szélnek, a vízesésnek, az elemek nyers erejének?

Ha az ember vagyonba születik, s azzal józanul sáfárkodik, kinyí
lik számára a világ.

Hildegard sem aggódott a szülei miatt, a füstbe ment nász miatt 
egy gyerekemberrel, aki még hátra sem hagyta ifjúkorát.

Reggel az azsúrral hímzett vászonfüggönyön besütött a nap, ő 
meg, mint kisgyerek, karolta a hatalmas ember kissé vastag törzsét, 
tarkóján a vörösrézdrót hajszálakon megcsillant a fény. Ó, a kopasz
ság nem a koré, hanem a szerzetesi pilé - nyugtázta elégedetten.

- Be szeretlek, de szeretlek! - suttogta hangtalanul, s a nagy ember 
békésen aludt, mint egy óriásira nőtt gyermek.

X-

A sziklaszirten ketten haladtak, ő már akkor az első harmadban, 
áldott állapotban.

Az apát nem akarta magával vinni, nem szerette volna, ha elve
tél. A gyermek fontos volt számára, az utód. A világi vagyon örököse 
s egyben a szellemi-lelki örökös. De Hildegard olyan szívhez szólón 
könyörgött, és bizonygatta, hogy valahányszor csak fáradságot érez, 
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lepihen, hogy végül is az apát magával vitte a zarándokútra. Lassan 
haladtak.

Sziklabarlangban háltak, a heves szeretkezés sem álom volt, mint 
abban a nyolcszáz évvel későbbi álomban, mely erre az életre emlé
keztette. Tudta, sejtjei őrizték a tudást arról, hogy az apát a misz- 
szionárius pózt kedveli. Másképp el sem tudta volna képzelni. Sem 
akkori, sem mostani magukként.

Utána az apát távoli erdei lakba küldte Hildegardot az Alpok dere
kán. A vörösesszőke kisfiú apród koráig vele lehetett. Majd Hildegard 
visszatért a kolostorba.

Ott élte le életét biztonságban, csöndes-titkolt szerelemben.
Ez az élet mire is tanította?
Legyetek bölcsek, mint a kígyók.

*

Vagy más kimenet is lehetséges?
Hogy a sziklaoromról le is vethette magát jó két mérföld magas

ságból?
Hogy a gyereket elemésztették?
Hogy életben hagyták, de elvették születés után, s jólelkü pászto

rok nevelték?
Hogy szülei nem akartak lemondani arról, hogy Hildegard férjhez 

menjen, s törvényes utódokkal ajándékozza meg őket?
Hogy a gyermek születését egyezkedés előzte meg, mert az apát 

összetűzésbe került Hildegard hercegi apjával? Hogy ebből politikai 
vita lett, hisz az apát az őrgróf egyedüli gyereke és minden javának 
örököse volt? Világi és egyházi hatalom mindenható ura?

Vajh tán visszavonult őrgrófi birtokára, és világi hatalmasságként 
élte további életét, kisfia és felesége társaságában, gyakori hadat visel
ve, óriási birtoka hasznát húzva?
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Vajh fontosabb-e a vagyon, mint a lelkek fölötti hatalom? Mi a 
magasabb rendű: a kalmárszellemü, avagy világi úr, földi javak urá
nak, vagy földi lelkek s az istenség kapcsolattartójának lenni?

Minderről Hildegard nem tudott. Bízott az életben, vakon bízott 
jósorsában, hatalmas pártfogója befolyásában. Ahogy az égi madár 
bízik Isten gondviselésében. Ki vagyonba születik, s azzal jól sáfár
kodnak, övé a világ. Égi és földi hatalom, ha arra méltóvá lett.

Úgy döntött, a beteljesült boldogság útját választja. Halkan, mint 
az ibolya, ravaszul, mint a kígyó.

*

A kisfiú az írást a bibliafestő szerzeteseknél tanulta. Élénk eszű, 
átlagos termetű, kissé sápadt, nyurga gyerek volt. Belőle nem lesz óri
ás fegyverforgató, annál inkább forgatja a pennát s nyomja az írónt, 
csak úgy serceg a bőrön. A földgömbök és térképek bűvöletében él, 
csillagokat fürkész az éjjeli égbolton, mely úgy borul a Földre, mint 
jóságos harang, beborít, mint kotlós, s szárnya alá vesz minden földi 
teremtményt. Égboltozat. Rajta a Nap, Hold s csillagok.

A kisgyerek tudósnak tanul. Hildegard gyönyörűségére.

Lola szemébe süt a nap, sokáig aludt. A roló résein keresztül a 
fényben fésülködik, készül a pünkösdi misére.

Késve ér be, a plébános aranyló ünnepi reverendájában, fedetlen 
fejével egy pillanatra megakad a miseszövegben, torkát köszörüli, le
hajtja a fejét. Lola ismét érzi az évszázadok óta fellángoló vonzalmat, 
a hirtelen támadt mágneses erőteret kettejük között. Ez már nem az 
ő hatalmuk, e színjátékot rájuk osztották ismét, odaát vállalta a lélek.

Kiveszi a pénzt a bukszájából, beteszi a kiskosárba. Nem áldoz, 
hiszen nem katolikus. Türelmesen üldögél, amíg a pap a segédlel
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késznek is kiszolgálja az ostyát, és lassan vonul a hívek örvényével 
az egyetlen kijárat felé, ahol István atya kezet fog a hívekkel. Ekrü 
szatén ünnepi reverendáján aranysárga sujtások, a modern világ 
félszeg cicomája idézi régmúlt idők aranysujtásos pompáját.

Lola ruháján pogány mandalák, a ruha selyemszárnyába bele
belekap a nyáreleji szél. Megvárja, amíg a pap kezet nyújt, meleg, 
puha, hatalmas tenyér, melyben elvész a keze. Egy pillanatra összeér 
a tekintetük, s Loláé hangtalanul kérdi:

- Akarsz-e ismét velem játszani? S ha igen, melyiket játsszuk? A 
szikláról levetődőst, a gyerekelemésztőst, a kiugrott papost, a gye- 
rekfelnevelőst, a boldogost vagy szenvedőst, a sóvárgóst vagy betel- 
jesülőst, melyiket, melyiket?

- Veled bármelyiket - jön a válasz ki nem mondott gondolat 
formájában a világosbarna szempárból. - Játsszuk bármelyiket újra, 
te kezdd! - villan egyet a szem, majd egy pislantás és kihuny a tar 
homlok alatt a tekintet.

- Legyen ismét a beteljesülős. Ez ma is elég nehéz feladat. Rej
tőzködni kell, okosan meghúzódni, halknak lenni, mint az ibolya...

Lola már a kis füves templomtéren jár, de még mindig hátában 
érzi az őzbarna tekintetet, mely úszik utána. Még mindig a mág
neses tér bűvöletében rezeg. Ruháján harsány-pogány mandalák 
lángolnak. Oly távol tőle az ibolya halk szerénysége, a kígyó ravasz 
bölcsessége...

Egyszerűen csak boldog.
Tudja, hogy neki kell kezdeményeznie. Tudja, hogy a kézsimo- 

gatás a jel. István nem kezdeményezhet. De elfogadja a kezdemé
nyezést. Itt most összekavarodtak a szerepek. Ám ott, ahol örök nő
nek kell lennie, mégis alul marad. Mindig is tudta, sohasem képzel
te másképp, hogy István csakis misszionárius pózban szeretkezik. S 
a gondolatra elmosolyodik.

Majd felül a villamosra s egy órát utazik hazáig.
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Balogh Gábor

ÉLETEM WOLF XÉNIÁVAL
A 2019. évi Gion Nándor Novellapályázat 

III. díjjal jutalmazott írása





Két tenyerem közé vettem a kockát, jól megráztam a fülem mel
lett. Markomban szenvedélyes évek ugráltak ide-oda, jósors, 
balsors, szivárványszín álmok. Az addigi életem. Lopva körülnéz

tem. Xénia valahol a konyhában csörgött az edényekkel. A szom
széd szobában Enikő ujjai között néha csendesen sóhajtottak a me
sekönyv lapjai.

Nem akartam, hogy bárki is meglásson most, életem utolsó, leg
nagyobb dobása előtt. A szemem behunytam, és megrohantak az 
emlékek, csalogányok éneke, ködfátyol egy tó felett, versek és fest
mények, Klaus Schulze-zenék, egy lány szélben röpködő vörösbar
na haja, stadionok morajlása, lovak patájának dobogása, az óceán 
szele, minden.

Sírhatnékom volt, ugyanakkor boldog voltam nagyon, és tud
tam, hogy ezt csakis Xéniának köszönhetem.

Egy tél végi estén ismertem meg, arca, csillogó tündérszeme 
olyan volt, mint a csillagok üzenete. Mikor bementem a biztosító
ba szerződést kötni, az ő asztalához sodort a vakszerencse. Mikor 
mindennel készen voltunk, névjegykártyát adott, és pár nap múlva 
reszkető kézzel tárcsáztam a számát. Randit kértem tőle.

Elfogadja, vagy elküld a büdös francba?
Hatost dobtam, elfogadta.
És néhány délutánnal később együtt ültünk a pádon és beszél

tünk, beszéltünk, elmondtam magamról mindent, aztán sétáltunk a 
tóparton, a vízben körülöttünk vadkacsák úszkáltak, és mindketten 
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a vízbe merítettük ujjainkat, és az ujjaink keltette gyűrűk összeér
tek, és a víztükörben felsejlettek az első csillagok és a hegy oldalá
ban a házak fényei. És azon az éjszakán egy szemhunyást sem alud
tam a boldogságtól.

Másnap vettem egy spirálfüzetet. Életem Wolf Xéniával. Ezt ír
tam a borítóra. És leírtam benne mindent róla, rólunk, hogy miről 
beszélgettünk, mit csináltunk, hol és mit vacsoráztunk, mit láttunk 
a moziban. A tárgyilagos tudósításokat egy szerelmes hím zaklatott 
belső monológjai kísérték, és úgy foglalta el állásait a kék tinta a 
fehér papír rovására, mintha én lettem volna Balzac.

- Tudok egy helyet az erdőben, ahol megkértem a csalogá
nyokat, hogy csak neked énekeljenek - mondtam neki egy áprili
si napon, és az alkony már odakint talált minket a hegyoldalban. 
Alattunk álmosan pulzáltak az emberi világ fényei, amott Fehérvár, 
odébb Pákozd, Sukoró, az a fehér páragomolyag meg bizonyára a 
Dinnyési-fertőről felszállva színezte az estét. A távolabbi fényeket 
együtt próbáltuk beazonosítani, amiben helyi lakosként legfőkép
pen kedvesem jeleskedett.

És körülöttünk mindenütt szerelmesen énekeltek a csalogányok, 
zengve az élet dicséretét, én pedig két kezembe zártam Xénia kis 
kezét.

- Nem akarom ezt a kezet soha többé elengedni!
- Tartsd szorosan, kérlek! És ha el akarnék menni, ne engedj. 

Mit mondanál utána a csalogányoknak? Mert most már nem csal
hatjuk meg őket.

Összeért a szánk. És azon az éjjelen megint nem tudtam elalud
ni, és másnap a gyárban olyan voltam, mint az alvajáró, és a műve
zető egész nap velem ordítozott, de ez engem cseppet sem zavart, 
mivel az a tulok szerintem még soha életében nem volt szerelmes, 
és főleg nem ismerte Wolf Xéniát.

Xéni elcipelt magával egy csomó üzletbe, és a saját költségén fel
ruházott. Az ő szerelme nem járhat akármilyen cuccokban, mond- 

70



ta. A hajamat meg kellett növesztenem, és arcomon több napos bo
rostát tenyésztettem, mert szerinte ez így volt férfias.

Mint egykori élsportoló, rendelkeztem bizonyos kapcsolatokkal 
és elkezdtem egyengetni Xénia költői és festői karrierjét. A képek
kel többre jutottunk, mint a versekkel. Mindig is tudtam, hogy az 
irodalom divatjamúlt dolog. így is hosszú évekbe telt, mire nevét 
igazán megismerte a szakma, viszont utána kiállítás kiállítást köve
tett, és műtermében egyre gyakrabban kopogtattak vevők.

Négy évi ismeretség után kötöttük össze életünket. A lagzin nem 
volt nagy vendégsereg, a sajtót is sikerült távol tartani. Az Erkel Fe
renc utcában vettünk házat. Nekem ugyan kicsit nagynak tűnt a 
kétszintes, ötszobás ház, de nőm azonnal belészerelmesedett. Dön
tő érve az volt, hogy a házzal pontosan szembe nyílt a Városi Kór
ház П-es számú kapuja.

- Ha majd rámtörnek a szülési fájdalmak, nem kell mentő, meg 
taxi után szaladgálni, csak átsétálsz velem az utca túloldalára, a töb
bi meg az én dolgom - mondta.

Napközben Xénia a műtermében dolgozott, én meg emlékira
taimat pötyögtem a szövegszerkesztőn. Sok mondanivalóm volt. 
Leírtam, mért kaptunk ki odahaza a svédektől 2:1-re, mikor csak 
szaros 1 pont kellett volna ahhoz, hogy kijussunk a VB-re. Meg
írtam, hogy mért nem tudtam fél éven át egy egyenesei rúgni a 
labdába Kaiserslauternben. És részletesen írtam arról is, hogy mit 
súgott a fülembe Collina bíró azon az emlékezetes amszterdami 
kupameccsen.

Mikor a kislányunk megszületett, minden úgy történt, ahogy 
Xénia eltervezte. Csak átsétáltunk az utca túloldalára.

És teltek az évek. Xénia egyre sikeresebb festőművész lett, én pe
dig még mindig az emlékirataimon dolgoztam. Hiába, sok mindent 
megéltem pályafutásom során. Enikő már nagycsoportos óvodás 
volt, és én üres óráimban felnéztem a spirálfüzetből, azon mereng
ve, vajon hogyan érdemeltem ki ezt a hatalmas boldogságot.
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A romantikus történetekbe mindig ezen a ponton lép be az ár
mány. Én ezt a saját családomon belül találtam meg, az öcsém sze
mélyében.

Gyuszi két lábbal a földön álló mérnökember volt, s mint ilyen, 
mélységesen elítélte az én álmodozó életvitelemet. Nem is tartottuk 
a kapcsolatot. Azt azért tudtam róla, hogy elvált, és az Ildi búcsú
zóul még alaposan kialmozott alóla, azaz az öcskös gyakorlatilag 
földönfutó lett.

Egy délután becsengetett hozzám. Hogy miért jött, az voltakép
pen ki sem derült. Szeme hosszan időzött a nagy rakás mosatlan 
ruhán, meg a mosogatóban tornyosuló edényhalmazon.

- Hiszen te úgy élsz itt, mint valami sátoros cigány! - kiáltott 
fel. - És hogy nézel ki? A pofádon több napos borosta, a hajad olyan 
hosszú, mint valami rockzenészé, a ruhád csupa ócska, divatjamúlt 
rongy. A házat meg megeszi a kosz. Csótányok nincsenek?

- De vannak - ismertem be.
- Bratyó, bratyó! - csóválta a fejét. - De kicsúszott a lábad alól 

a talaj! Fogadjunk, hogy még mindig játszol. Valid be, hogy még 
mindig hadvezérest játszol meg futballistásat.

- Á, dehogy.
Valami csalhatatlan szimattal húzott az íróasztal felé.
- Hah! - kiáltott. - A dobókocka! Ott van elől a dobókocka! 

Mondom én, hogy még mindig játszol! Kockán veted ki az életedet, 
mint mikor gyerekek voltunk. Most mi vagy éppen? Kereszteslovag?

- Nem vagyok semmi.
-Neked segítségre van szükséged. Egy kis gyógykezelés csodákat 

tenne, hidd el. Itt az ideje, hogy felhagyj ezzel az infantilis álmodo
zással. Hát így akarsz meghalni? Hagyd már a francba ezt az álom
világot, és gyere vissza a valóságba, mielőtt egészen megzakkansz! 
Te tökkelütött hülye! - és kiviharzott az ajtón.

Önérzetemben súlyosan megsértve gubbasztottam a szobában 
aznap este. Még játszani se volt kedvem. Tudtam, hogy az öcskös- 
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nek egyrészt igaza van. Másrészt meg tudtam azt is, ami Gyuszi- 
nak soha nem jutott eszébe. Hogy az én életem ezekkel az álmokkal 
ezerszer különb, szebb és színesebb, mint az övé. És eszem ágában 
se volt visszatérni a valóságba. Ugyan minek? Hogy felőröljenek a 
hétköznapok? Hogy gyomorfekélyes páriája legyek a mindennapi 
hajszának, mint a többiek, akikkel együtt utazok a buszon, együtt 
gürizek a gyártósor mellett? Láttam minden nap, mivé gyalulja az 
embert a valóság. Gépként robotolni az üzemben, aztán szürke arc
cal hazamenni mosolytalanul, kiszívott aggyal csak lenni, semmi
nek sem örülni, legfeljebb a nagyfröccsnek meg az alvásnak. Hát 
nem! Én nem ezt akartam! Én élni akartam, létezni ezerrel, bejárni 
a világot, átélni milliónyi kalandot. Pénzem nem volt hozzá, de fan
táziám az igen!

Az egész még az általános iskolában kezdődött. Hadvezér vol
tam, lejátszottam az egész világtörténelmet, kicsit át is írtam. Egyet
len lovasrohammal vettem be Bukarestet, a törököt saját országában 
vertem szét, mielőtt még a magyar határra ért volna, és felszabadí
tottam Suriname-ot a holland uralom alól. Minden lépésre volt hat 
variáció, történhetett jó és rossz egyaránt, kockát vetve döntöttem 
el, melyik hágón keljek át, melyik várost vegyem ostrom alá. Még az 
időjárásra is figyeltem, ha 1-est dobtam, az a hadműveletek azonnal 
felfüggesztését jelentette, hiszen még a hülye is tudja, hogy felázott 
utakon nem lehet az ágyúkat vontatni.

Végül valahol az Arab-félszigeten hagytam ott a fogam. Nem 
volt mit tenni, négyszer egymás után dobtam 1-est, onnan már nem 
volt visszaút. A saját embereim tettek el láb alól.

Halálom után kicsit kiábrándultam a történelemből. így lettem 
focista. Minden meccset megnéztem a tévében és valamelyik játékos 
helyébe képzeltem magam. És ha az a játékos kapura lőtt, ám lövése 
célt tévesztett, gyorsan gurítottam egyet a kockával. Ha párost dob
tam, az gólt jelentett, még ha a valóságban a játékos fölé is trafált. 
Termeltem hát a gólokat, nyertem aranylabdát és aranycipőt, voltam 
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magyar és portugál gólkirály, kétszer játszottam nemzetközi kupa
döntőt, igaz, mindkettőt elveszítettük. De mindkétszer én voltam a 
mezőny legjobbja! Legnagyobb sikereimet a Videotonnal értem el, 
majd miután idegenlégiós lettem, emlékezetes meccseket játszottam 
a Benfica, az Ajax és a Mannheim színeiben. Egy Vidi-Chelsea ku
pameccsen Mourinho térden állva könyörgött, hogy ne én lőjem a 
szabadrúgást, mert akkor nekik annyi. Sosem felejtem el a kétségbe
esett képét. A szabadrúgást aztán elrontottam, ki is estünk, bizonyí
tékául annak, hogy az élet nem egy habostorta, és a dobókockának 
hat oldala van. Legszebb gólomat a Bayern München kapujába csa
vartam be, olyan lehetetlen szögből, hogy a kapus nem is mozdult 
rá, mert azt hitte, hogy elmegy a labda keresztbe a kapu előtt.

Közben befejeztem az iskolát, munkába álltam. A rám bízott fel
adatot megcsináltam, de egyre az estén járt az eszem. Hogy miféle ka
landok várnak majd rám a dobókocka társaságában. A többiek hívtak 
műszak után kocsmázni meg csajozni, de sosem mentem velük.

Kellettek is nekem azok a csajok! Hiszen egy dobókockával azt 
is ki lehetett gurítani, hogy a csajomnak milyen színű legyen a haja, 
kövér legyen vagy sovány és még sok minden mást.

Szóval csajoztam én eleget! Romantikus és vad szerelmeket él
tem át, és ha felriadtam éjszakánkét, nem sóhajtoztam kevesebbet, 
mintha valódi csajokba lettem volna belezúgva.

Autóversenyző koromban Gina nevű olasz barátnőm volt. Mi
kor az Észak-Amerikai Futball Ligában játszottam (az Oklahoma 
Warriorsban), belehabarodtam egy Lola Griffith nevű spinébe. Pro
fi teniszjátékos koromban pedig még menyasszonyom is volt, vas
tag combokkal, vörös hajjal és ellenállhatatlan tenyeresekkel.

Na, hát ezért nem akartam én leszállni a földre! Hiszen képze
letemben bejárhattam az egész világot, ott lehettem mindig az élet 
sűrűjében, mindig történt velem valami. Nem darált be a három 
műszak, nem lettem a pénz rabja, nem kötött a családfenntartás. 
Nem volt gondom semmire.
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Hogy álomvilágban éltem? Na és? Gyönyörű, színes álmok vol
tak ezek, s nekem eszem ágában sem volt felébredni. Mindig a fejlő
dés útját kerestem, a szerepek, amelyeket magamra öltöttem, egyre 
sokrétűbbek lettek. Hány életem is volt? Megszámolni sem tudnám 
már. Voltam katona, utazó, hajóskapitány, államelnök, bálna- és 
prémvadász, nyomozó, aranyásó, a világ leggazdagabb embere, 
elefántcsont-kereskedő, kosárlabdaedző (természetesen női csapat
nál) és rockzenész. Volt szerep, ami pár napig tartott, volt olyan, 
ami évekig.

Mert az évek múltak. Egyszer csak azt vettem észre, hogy a gyár
ban én vagyok az egyik legtapasztaltabb szaki. Szinte meglepetés
ként ért a felismerés, hogy negyvenéves lettem. Megálltam egy pil
lanatra és elgondolkodtam. Hogyan tovább?

Elhatároztam, hogy most már csakugyan lehorgonyzók egy nő 
mellett. Megkeresem az igazit, a bálványt, az istennőt és ezentúl 
csak őt imádom. Ö lesz az utolsó. Az igazi. Életem végéig ki fogok 
tartani mellette.

De hogyan csináljam? Mi legyen a neve? Hogy nézzen ki?
És akkor kipattant az isteni szikra. A Facebook! Hogy ez nem 

jutott előbb az eszembe! Ott keresek párt magamnak!
Első lépésként kidobókockáztam a lakhelyét, ügyelve arra, hogy 

ne legyen tőlem túl távol, hiszen akkor hogyan randizhatnánk. És 
magyar legyen. A nyelvi nehézségek miatt. A 360 fokot nem volt 
nehéz a kockán kivetni, ezzel meghatároztam az irányt, ahol ke
resnem kell. Kikockáztam a távolságot, aztán a Google Earth-ön 
megnéztem, hogy mi van ott. A legközelebbi település hivatalos 
Facebook-oldalára kattintva megnéztem az első hozzászólót, kinyi
tottam az ő profilját, és az ismerősei közt kezdtem el keresgélni. Na, 
ott lesz az én párom!

Volt miből válogatni, mert Simon Veronikának 716 ismerőse volt.
Hetekig randizgattam fűvel-fával. Egyik ezért nem tetszett, a 

másik azért nem. Lelkemben lassacskán hasadozni kezdett valami.
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Lehetséges, hogy nem lesz senki sem? Hiszen már több mint hat
száz ismerőst megvizsgáltam.

Gépiesen néztem a neveket, nyitottam ki az oldalakat, s mentem 
egyre csalódottabban tovább.

Létezik-e az ihletett pillanat? Ami tényleg nem tart tovább, mint 
két másodperc. Mikor a hirtelen beálló csendben meghallod az 
atomok mélyről jövő sóhajtását. Mikor rózsaillatot lehel körülöt
ted minden molekula. Mikor picit az idő is megtorpan, a kolibri 
szárnyverése lelassul, hogy szabad szemmel is jól láthatod. Hallod, 
amint a holdról hárfazene szól és angyalkórus duruzsol a füledbe.

Csak annyi idő, míg klikkelsz egyet az egérrel.
Aztán ott voltam Wolf Xénia Facebook oldalán.
És a leggyönyörűbb tündér nézett rám, akit valaha láttam. Sze

mei tiszták, mint egy hegyi tó, hullámosán omló vörösesbarna haj, 
érzéki száj. A blúzon szelíd kis cicik ütöttek át, vékonyka derék, 
hosszú combikák. És Xénia engem nézett. Ez a nézés átment min
denféle téren, időn és technikán és tudtam, hogy nekem szólt.

A tenyerem izzadt. A kezem remegett. A szám úgy kiszáradt, 
hogy ki kellett mennem a konyhába vizet inni. A testem úgy tüzelt, 
mintha lázas lettem volna. Visszaültem a monitor elé, és órákon át 
nem csináltam mást, csak Wolf Xéniát bámultam, amíg káprázni 
nem kezdett a szemem. Ilyen lehet az, mikor sétálsz az utcán. Szép 
békességes nap van. Jól érzed magad. Aztán hirtelen kivágódik eléd 
egy villamos és reccs, keresztülgázol rajtad, pedig a városban nin
csenek is villamossínek.

Na, így jártam én Wolf Xéniával. Jött és telibe trafált.
És betege lettem, rabja lettem, áldozata lettem és szerelmese let

tem. Nem is tudtam, hogy létezik ilyen szerelem. Ilyen hatalmas. De 
hát életemben először voltam szerelmes valódi, hús-vér nőbe.

Rendes csaj volt nagyon, és a profiljára hetente vödörszámra 
öntötte az új információkat. Lábméretén kívül szinte mindent meg 
lehetett tudni róla. Huszonegy éves volt, egy biztosítónál dolgozott.
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Szabad idejében verseket írt és festett. Egyik-másik költeményét 
saját előadásában feltette a YouTube-га. A hangja maga volt a szfé
rák zenéje. Festői stílusa leginkább Amrita Sher-Gil képeihez tette 
műveit hasonlatossá. Festményei is ott voltak a YouTube-csatornán, 
Klaus Schulze-zenék háttérképeként, amivel végképp elvarázsolt. 
Honnan tudhatta, hogy én nagy Klaus Schulze-rajongó vagyok?

Xéni két-három hetente változtatta a profilképét, mindig újabb 
és újabb arcát mutatva felém, én pedig egy mindent elsöprő szere
lem rabszolgájaként kókadoztam a monitor előtt.

Xénia a vadgesztenyefa-sorban. A leveleket már megfestette az 
ősz, fele még a fákon, másik fele az istennő lábai alatt. Xénia két 
karját kitárva jön felém, törzsét balra dönti, jobb lábát felemeli ol
dalra, murisán billeg, vörösbarna haja mintha a faleveleknek szol
gálna útmutatóul: erre hulljatok!

Xénia az ágyon. Két kis öklöcskéjét álla alá cövekelve hason fek
szik és olvas. Lábaival kalimpál, mellette az ágyon kicsi, szőrmók 
kutyus, mintha szintén a könyvet olvasná.

Xénia egy vízparton. Lakhelyét ismerve bizonyára a Velencei-tó. 
A vízen körülötte vadkacsák, Xénia a stégről a víz fölé hajol, két uj- 
jával gyűrűket indít el a tóban a kacsák felé, közben fejét felvetve az 
objektívba néz, s a szemei olyanok, mintha ő volna a nádas tündére.

Na, ekkor bukkant fel az öcskös. Átkozódva elment, de pár hét 
múlva, mikor már el is feledtem látogatását, visszajött. Egy pecsétes 
papírt lobogtatott.

- Bratyó, neked segítségre van szükséged. Te bekattantál. De ne 
félj, én segítek rajtad. Hidd el, jó lesz neked.

A papír határozat volt arról, hogy gyámság alá helyeznek. A tár
saságában érkező markos fickók megfogtak és kényszerzubbonyt 
húztak rám. Hiába üvöltöttem, azzal csak rontottam a helyzetemen. 
Akkor tényleg olyan lehettem, mint egy bolond.

így kerültem a Piróth Endre Mentálhigiénés Otthonba. És 
így jutott az addig csövező öcsém újra lakáshoz, történetesen az 
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enyémhez. Hiszen csak erre ment ki a játék! Mindenem oda lett, az 
egész múltam, az emlékeim. Azaz majdnem minden. Mert az első 
látogatásakor az öcskös fülig érő szájjal adta át a spirálfüzetet.

- Csak hogy ne feledd, milyen mélyre jutottál! S hogy honnan 
kell visszakapaszkodnod.

Nem sejtette, hogy én azt a füzetet nem fogom holmi felkapasz
kodásra használni. Kapaszkodjon az, aki úgy érzi, hogy lent van! 
Mikor újra kezemben tartottam Wolf Xéniával közös életem doku
mentumát, valami vad ellenkezés uralkodott el rajtam. Elhatároz
tam, hogy továbbírom kettőnk történetét.

A kultúrszobából, ahol társasjátékok is voltak, sikerült ellop
nom egy dobókockát. Csak nagy elővigyázatossággal gurítgattam, 
estefelé, mikor a legcsendesebb volt a ház. Szobatársam, aki egész 
nap csak nézett maga elé, nem vett észre semmit, én pedig szőt
tem tovább történetünket. Semmivel sem voltam kevésbé boldog, 
mint azelőtt. Xénia szép volt és sikeres. Enikő lassan iskoláskorúvá 
cseperedett, kéziratomra pedig végre ráharapott egy kiadó. Ennél 
többet nem is kívánhattam.

Aztán hirtelen gázolajszagú buldózer tévedt Xéniával közös 
vadvirágos rétünkre. Új ápolónőt kaptunk. A csaj pedzette az egy 
mázsát, a folyosón pergett a fuga a csempék közül, ahogy ment. 
Ha a földszinten elordította magát, a másodikon vibrálni kezdtek 
a fénycsövek.

- Ide figyeljetek, ti büdös bolondok! - állt elénk első munkanap
ján a társalgóban. Karjait keresztbe fonta nem evilági emlői előtt, 
bálnateste elfogta az ablakon beáramló fényt, alkonyi homály borult 
ránk. - Az én nevem Xéni néni! Ha rendesen viselkedtek, nem lesz 
bajunk egymással. De ha valaki elveti a sulykot, annak letépem a fél 
kezét és egyből a seggébe is gyömöszölöm. Megértettük egymást?

Maga volt a rettenet ez a spiné! Hát még hogy megrémültem, 
mikor köpenyén megláttam a kitűzőt: Farkas Xénia ápolónő.
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Merénylet volt ez az én tiszta szerelmem ellen! Hogy egy ilyen 
rinocérosz az én kedvesem nevét viseli! Felháborító! Mindjárt tud
tam, hogy ezzel a vadállatot bele kell építenem a történetembe. De 
hogyan?

Éppen ezen gondolkodtam este, amikor valami vad szuszogást 
hallottam a fülem mellett. Felnéztem, és kis híján összecsináltam 
magam. A Xéni néni állt mögöttem csípőre tett kézzel, és úgy né
zett rám, mint egy kafferbivaly, amelynek oldalából fél tucat zulu 
lándzsa áll ki. Egyszer a Tassili Ergben kelepcébe csaltak a tuaregek. 
Na, akkor voltam utoljára így betojva!

- Mit jelentsen ez? - kérdezte Xéni néni. Jobb keze vastag muta
tóujjával odébbtolt, mint valami férget, elvette tőlem a füzetet. - Ez 
nagy fokú fegyelmezetlenség!

A szemei villogtak, hol rám nézett, hol a füzetre. Sokáig nézett. 
Egy idő után észrevettem, hogy kezdte érdekelni a történet, mert a 
szeme egyre kevesebbet időzött rajtam és egyre többet a sorokon. 
Arca kisimult, húsos ajkait picit szétnyitotta, és mintha pihegni kez
dett volna. Vajon melyik részt olvashatta?

Aztán zavartan felkapta a fejét, mint akit valamin rajtakaptak.
- Elkobzom! - kiáltotta, a füzetet összecsapta és hóna alá szorít

va kidübörgött a szobából.
Kis híján infarktust kaptam a felháborodástól. A rohadt dög! Ezt 

megkeserüli! Már régebben elcsórtam egy kést az étkezőből. Itt volt 
az ideje, hogy használjam is. Elhatároztam, hogy megölöm Xéni 
nénit, visszaszerzem a füzetet, és újra boldogan élhetek a kedve
semmel.

Azért azt nem állítom, hogy nem remegett kezem-lábam, mikor 
jóval villanyoltás után kikeltem az ágyból és kezemben a konyha
késsel elindultam, hogy beteljesítsem azt, amit egy tiszta szerelem 
megkövetelt.

A nővérszoba ajtaja félig nyitva volt, hogy minden rendellenes 
neszt azonnal meghalljon az a dög. Odabentről sárga lámpafény fe
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küdt ki a folyosóra. Reszketve kukucskáltam be az ajtórésen. Xéni 
néni nekem oldalvást ült az asztalnál és olvasott. Méghozzá az én 
spirálfüzetemet. És azt is jól láttam, hogy kövér, zsírpárnás pofáin 
nagy könnycseppek görögnek lefelé!

- Pííng! - úgy meglepődtem, hogy a kés pengve esett kezemből 
a kövezetre. Xéni néni fejét felkapva meredt rám. Az ijedtségtől tel
jesen lebénultam, csak álltam, nem csináltam semmit. Ezalatt Xéni 
néni odaért hozzám. Szája széle még mindig remegett a sírástól.

- Ez olyan szép! - hebegte elcsukló hangon. - És... és... hát... 
hiszen ez rólam szól!

- Na, akkor most melyikünk a bolond? - jött meg a hangom.
Zsírpárnás ujjaival tüskehajamba túrt.
- Drágám! Szerelmem! - és ölébe kapott, mint egy darab ron

gyot, vitt befelé, sarkával döngve berúgta az ajtót. Olyan gyengéden 
helyezett az ágyra, mint egy porcelánbabát.

Jaj, hogy utána mi volt, azt én nem merem leírni! Legyen elég 
annyi, hogy az ágy sodronyai úgy nyikorogtak, hogy tán még a 
parkban is hallani lehetett. Néha Xéni néni a számra tapasztotta te
nyerét, ha fel akartam kiáltani, de az a kéz mintha valaki más keze 
lett volna. Ha tudom, hogy ez ilyen marha jó, biztosan nem várok 
vele negyvenöt évig!

Már derengett a hajnal, amikor részegként tántorogva visszain
dultam a szobámba. Fázósan fogtam magamon össze a pizsamát, 
amiről több gomb is leszakadt. A reggeli ébredés is olyan volt, mint 
egy átrészegeskedett éjszaka utáni. Lelkiismeret-furdalás, szégyen
érzet. Megcsaltam életem nagy szerelmét. Ráadásul egy bálnával. 
A mosdóban odaálltam a tükör elé, és addig köpdöstem a tükör
képemet, míg végül arcvonásaim felismerhetetlenné nem váltak a 
nyáltól. Ide jutottam! Egy féreg vagyok. Egy kujon.

Álmomban minden éjjel megjelent Wolf Xénia, odaült az ágyam 
szélére, és szomorú szemekkel nézett. És én szenvedtem, hogy ek
kora fájdalmat okoztam ennek a drága teremtésnek és megfogad-
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tam, hogy soha, de soha többé nem csábulok el, de aztán mikor 
legközelebb Farkas Xénia volt az éjszakás, újra elindultam a sötét 
folyosón a nővérszoba felé.

Eljött az idő, mikor Wolf Xénia egyre ritkábban ült az ágyam 
szélére, majd eljött az a reggel is, mikor rémülten döbbentem rá, 
hogy úgy telt el huszonnégy óra, hogy egyszer sem jutott eszembe. 
Mint ahogy az a nap is eljött, mikor már nem Farkas Xénia forga
tott meg hajtogatott engem az ágyban, hanem én őt, s nekem kellett 
tenyeremet a szájára tapasztani, hogy elfojtsam ablakrepesztő siko
lyait. Életemben először éreztem magam igazi férfinak.

A diliház előtti életem, valami kusza álomként néha még fel
derengett. Stadionok hangorkánja, akhal tekinik patadobogása az 
ázsiai sztyeppén, távoli ágyúszó, bennszülött dobok dübörgése, a 
hőségben lüktető aszfalt a versenyautók kerekei alatt, labdasuhanás 
a lágy wimbledoni gyepen. És a csillagokkal együtt fénylő angyali 
arc, de egyre távolabbról.

Már Farkas Xéniát szerettem szenvedélyesen és vadul, ha meg
harapott, éreztem a fájdalmat, ha simogatott, éreztem a gyönyört.

Ó, mi balgák! Hogyan is gondolhattuk, hogy örökké fog tartani! 
Hogy titokban maradhat minden...

Karácsony előtt történt, a reggelinél. Xéni berontott az étkezdé
be, feldöntve két asztalt és három bolondot.

- Egyetlenem! - állt meg előttem - Rájöttek! Mindent tudnak!
Haja a szemébe hullott, tekintetében valami sosem látott lidérc- 

fény. De szép volt nagyon. És igazi.
- Mi lesz most? - kérdeztem.
- Bízz bennem. Fuss a szobádba, pakold össze, amit fontosnak 

gondolsz. Két perced van rá! Örökre elválasztanak minket egymás
tól, ha most nem törünk ki innen együtt!

Megcsókoltuk egymást, forrón, ahogy a filmekben látni, és már 
futottam is pakolni, miközben én is feldöntöttem legalább egy asz
talt és egy bolondot.
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Mi ketten legyőzzük az egész világot, ezt világosan tudtam akkor. 
És tényleg kitörtünk! És életemben először - bizonyára utoljára is - 
igazi akcióhős lehettem végre. Mert harc volt ott, csata. Sosem láttam 
még egyszerre annyi ápolót szolgálatban. Alighanem tényleg sejthet
tek valamit, és az az erősített szolgálat ellenünk szerveződött. De mi 
a párommal olyanok voltunk, mint a tornádó. Reccsent az orrcsont, 
ahogy behúztam egynek. Rúgtam, széklábbal hadonásztam. Sosem 
gondoltam volna, hogy nekünk is ennyire fáj, ha valakit pofán ve
rünk. Bábeli volt a hangzavar, az ápolók káromkodtak, a bolondok 
visítottak. Ajtókon rohantunk át, néha sarkon fordulva új egérutat 
kerestünk, lépcsőkön dübörögtünk le és fel, miközben hol jobbra, hol 
balra kellett elhelyezni egy-egy ütést. Mennyire más volt ez a harc, 
mint mikor dobókockával gurítgattam! De lelki szemeim előtt akkor 
is egyvégtében egy kocka pörgött valami eszeveszett gyorsasággal és 
az sugallta nekem, hogy mikor adjak valakinek gyomrost, mikor fe
jeljem le, mikor rúgjam tökön. Közben persze kaptunk is, már mind
ketten véreztünk, ám attól csak még vadabbak lettünk.

- Tűűz vaan! - kiáltotta Xénia.
A bolondok sikoltozva rohanni kezdtek a kijárat felé, be kellett 

előlük ugranunk egy ajtón. Megvártuk, míg mindenki elfutott mel
lettünk, aztán csatlakoztunk hozzájuk utóvédként. Milyen jól tet
tük! Mikor leértünk az aulába, akkor láttuk csak, hogy az igazgató 
telerakta az ajtót smasszerokkal. Ott ugyan ki nem jutottunk volna 
ketten! Na de így? A bolondok megállíthatatlanul özönlöttek kifelé 
a nem létező tűz elől, és eltaposták az őröket. Mögöttük szépen ki
szaladtunk mi is. Egymás kezét fogva meg sem álltunk a parkolóig.

- Hercegem, a hintó előállt! - mutatott Xénia a járgányára. Be
ugrottunk, s már száguldottunk is kifelé. Az előzmények után va
lahogy jelentéktelen akadálynak tűnt a leeresztett sorompó. Át is 
törtük simán, miközben a portás karjait széttárva tanácstalanul állt 
a fülkéje előtt, s elkerekedett szája О betűt formázott.
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Xéni alighanem készült rá, hogy előbb-utóbb menekülnünk kell. 
A kocsiban ott volt minden, amire szükségünk lehetett. A megtaka
rított pénze, iratai, néhány váltás ruha, gyógyszerek. A kocsi tankja 
teletöltve. Addig mentünk, míg az üzemanyag ki nem fogyott.

Már egy másik országban jártunk, ahol az emberek többsége 
magyarul is beszélt. Egyikünk se mondta ki, de mindketten tudtuk, 
hogy ez lesz az új hazánk. A város szélén, ahol benzinünk kifogyott, 
hétvégi házak álltak a Vág partján. Xénia kinyújtotta karját, s az 
egyik messziről virító fehér falú nyaralóra mutatott, amely éppen 
olyannak tűnt, mint egy mesebeli mézeskalács-házikó.

- Az lesz az otthonunk!
Azon meg sem lepődtem, hogy közelebb érve ezt a feliratot lát

tuk a kerítésen:

ELADÓ

Mondom, Xéni már terepszemlét tarthatott erre valamikor.
Mire kitavaszodott, szépen berendezkedtünk. Munkát is kap

tunk. Én a hajógyárban, Xénia meg biztonsági őr lett a Vseobecna 
Uverova Banka helyi kirendeltségén. Esténként a kandalló előtt, jó 
időben a kerti pádon ülve egymás vállára hajtottuk fejünket, beszél
gettünk erről-arról, de leginkább némán merengtünk. Hogy Xénia 
mire gondolt, azt én nem tudhattam. Ki lát bele egy nő fejébe? Hogy 
én mire gondoltam? Hát persze, hogy a múltamra. Pontosabban a 
múltjaimra. Arra a sok színes kalandra, ami valamikor számomra 
az egész életet jelentette, s ami mára csak mesélni való érdekes tör
ténet maradt.

Előző életem cserepei néha elő-előhullanak az idő távoli puszta
ságából. Olyankor elmerengek, és nem tudom, mi volt a képzelet, és 
mi volt a valóság. A képzelet kínálta színes ablak bezárult, de kinyílt 
helyette egy másik, talán nem olyan színes és izgalmas, de valódibb. 
Teliholdas éjszakákon, ha az ablakon beviláglik ezüstképével az égi 
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vándor, Wolf Xénia arcát látom odafent. Szép még mindig, tán szebb, 
mint azon a csalogányos áprilisi estén. De már nem sírok utána köny- 
nyeket, már nem ábrándozok róla hosszú történeteket. Eleinte még 
tervezgettem, hogy felmegyek a netre, aztán rákattintok a Facebookon, 
hogy mi újság vele. És majd félőn óvom minden lépését. De soha nem 
tettem meg. Én most már egy másik Xéniához tartozom.

Enikő egy júliusi hajnalon született. Xéni a Mónika nevet szeret
te volna, de kivételesen nem engedtem a női erőszaknak. Tudtam, 
a mi lányunk csak Enikő lehet. Az ő érkeztével Wolf Xénia arca 
végleg elhomályosult, azt hittem, örökre.

Ám évekkel később, ezen a tavaszi estén, mikor az első szerelmes 
csalogányok bátortalanul rákezdenek dalukra, újra megrohannak 
az emlékek. Lányom a kertben játszik, a konyhából idehallatszik, 
amint az anyja az edényekkel zörög. Bepárásodó apai szemekkel 
nézem porontyomat, amint a kavicsos gyalogösvényen sétafikái, két 
karját kinyújtja, törzsét balra dönti, jobb lábát jobbra kimereszti. 
Fejét lehajtja, haja a kavicsokig ér, aztán lemegy a kerti tóhoz, ujjait 
a vízbe lógatja, s nevetve rám néz.

Elérzékenyülök, mint újabban oly sokszor. Nagyot sóhajtok, 
megrázom magam és megyek a dolgom után. Holnap meszelni 
akarok, de előbb még ki kell pakolnom a kamrát. Amint ott rako
dok, hirtelen belebotlok valamibe. Na nézd csak, a régi hátizsákom, 
amellyel a diliházból menekültem. Az egyetlen kézzelfogható em
lék a régi életemből. Hiszen ezen kívül csak a fejemben hordok em
lékeket.

Mélázva fogdosom a megkopott szövetet. És ekkor hangos kop- 
panással valami a földre esik belőle.

Egy dobókocka.
Lehajolok, felveszem. Ügy forgatom ujjaim között, mintha még 

sosem láttam volna ilyesmit. Rendkívül közönséges dolognak tű
nik. Elképzelhetetlen, hogy valamikor ez a tárgy irányította egész 
életemet.
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Kisétálok vele a kamrából, de úgy, mint valami tolvaj. Enikő 
már a díványon hever, egy mesekönyvet olvas. Hason fekszik, lábai 
közben kalimpálnak, a kis öklével támasztja alá az állát. Mögötte a 
falon egy kiskutyás poszter.

Óvatosan továbbsomfordálok.
Fogom ujj aim közt a kockát. Megszagolom. Nem érzem már azt 

a remegő izgalmat, mint régen. Két tenyerem közé teszem, jól meg
rázom a fülem mellett. Hallom, ahogy ugrál a markomban a régi 
életem ide-oda.

Aztán elgurítom, életemben utoljára. Fut a kicsi kocka, szalad 
a szobán át, koppanva, zörrenve eltűnik a franciaágy alatt. Tudom, 
hogy soha nem fogom megkeresni. A játék véget ért. Ez volt az utol
só dobásom. A legfontosabb dobás. De azt is tudom, hogy végezetül 
sikerült hatost dobnom.
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Tatár Kálmán

MIT KAPOTT 
A TITKOSÜGYNÖK? 

A BESÚGÓ RAADASA





A rakparti sétányon tűnt föl nekem az a leányka, akit magamban 
rögvest elneveztem Lolitának anélkül, hogy egy szikrányi bű
nös vonzalom ébredt volna bennem. A folyóparton andalgó zsenge 

tündér keze egy Jean Valjean-szerű öregember kezébe simul; az át
lagosnál sötétebb bőrű arca kifejezéstelen vagy inkább szomorkás. 
Szénfekete haja hullámzón omlik alá. Az elsőáldozók kötelezően 
fehér csipkeharisnyája a térd feletti szoknyaszegély mögött mély 
titokban feszül az idegen szemektől takart combokra. A csaknem 
ezüstbe hajló, halványszürke szoknyához csipkebetétes ingecske 
tartozik, piciny rojtokban végződő ujjakkal. Az öregúr haja hófehér, 
tekintete szúrós, gondterhelt. Vékony, száraz, fénylő arcbőrén piro
sán üt át az erekben megrekedt lomha vér. Általában hétvégeken 
látom - változatos ünnepi öltözékben - vonulni ezt a furcsa párt, 
ami ugyancsak fölcsigázta kíváncsiságomat. Azt kizártnak tartom, 
hogy egy árva gondozását bízták a bácsira. Inkább arról lehet szó, 
hogy nagyapaként fogadja a víkendező gyereket.

Egy vasárnapon - kitartott diákként - ebédelni mentem a szál
lodai étterembe, ahol özvegy édesanyám mérte az italt a söntésben. 
Több mint kellemes meglepetés, öröm viharzott át rajtam, amint 
a szomszéd asztalhoz láttam telepedni a sétányon megbámult kis
lányt és az öreget.

Ebéd után beléptem anyámhoz, hogy megkérdezzem, mit tud 
az asztalom közelében ülő vendégekről? Sokat tudott; az ősz vitéz 
a bútorgyár igazgatója, hatvanhárom éves, maholnap nyugdíjba 
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megy. A tizenkét éves lány, Loretta, az ő gyereke, neki ítélte a bíró
ság, mivel elvált neje kicsapongó életet folytat. Ezt nyugodt szívvel 
megerősíthette anyám, mert a szóban forgó nő szintén ennek a ház
nak az alkalmazottja: ő a hotel portása.

A válás előzményét is jól ismeri a személyzet; a maga idejében az 
egész város derült rajta. A bútorüzem kollektívája épp itt, a Korona 
kávéházban rendezte meg azt a bankettet, amelyre párját is elhoz
ta Kapros Vendel igazgató néptárs. Az otthon háziasszonyi sorban 
sínylődő hitves ritkán mutatkozhatott férje oldalán a nyilvánosság 
előtt; ezért fesztelen boldogsággal jelent meg az eseményen. A céges 
guruk többsége otthon hagyta feleségét. Talán emiatt is kerülhetett 
Kaprosné - született Nacsa Vilma - a vágyakozó pillantások ke
reszttüzébe, méltán, mert sellőszerű, dívás tüneménynek hatott a 
formás testére tapadó, pikkelymintázatú és -fényű, térdéig se érő 
ruhácskában. Érdes, már-már rapancsos, kreol arcának közönsé
gességét meg a diszkrét bajuszkát feledtette hosszú, koromszínű 
haja, rúzstól égő piros ajka és megadást ígérő éjsötét szeme.

A direktor kis beszédét, a tósztot Kováts Pál személyzeti titkár 
írta meg, ütötte össze, amint korábban egy elhunyt kolléga búcsúz
tatóját is; szóval ő volt a Vezér jobb keze a vállalati diplomácia és a 
protokoll dolgaiban. (A beavatottak tudni vélték, hogy Palinak is 
kanala volt a főnök családtervezésében.)

A sültek után szaporán küldték le a dalmát borokat; mulatós 
kedve lett a társaságnak, s a kezdeti csendes dallikázás harsány 
óbégatásba torkollott. Végül a lakodalmas rock ritmusára a tánc 
korosabb analfabétái ültükben dülöngéltek, s fölemelt karral hado
násztak. Csak egy valaki mert fölállva hajladozni a pattogó ütemre 
- Kapros igazgató asszonya: Vilma, a sellőkirálynő - aki buja far- 
rángás közepette úgy illegette magát, hogy gerjedelmeket támasz
tott a szájtáti férfinépben.

Most jön el a személyzeti séf ideje: maga előtt - közte és a diri 
között - Kováts letakarítja az asztalt; jobbra-balra tesz, taszít edé
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nyékét és italokat, kirúgja maga alól a széket, fölpattan az asztal
ra, és kezeit nyújtja Vilma felé, aki megszabadulva tűsarkú cipőitől 
máris ott rázkódik Palival az alkalmi pódiumon.

A főembernek meg-megrándult ugyan az állkapcája, de a ké
sőbbi visszaemlékezések szerint a pártértekezleteken szokásos fa
pofával zordonan figyelte a jelenetet, ami után szótlanul ülte végig 
a tivornyát.

Másnap késő délelőtt a nagysága bevásárolni ment a piacra. Az
alatt tömbházi lakásuk méretes udvarára begördült a bútorgyár kis, 
nyitott kamionja, gyakorlott rakodómunkásokkal, és felpakolták rá 
a feleség minden holmiját ágyastól, asztalostól, szekrényestől, de vi
hette a nő a konyhaberendezést, a szőnyegeket és a festményeket is. 
Az üzemi lakatos percek alatt zárat cserélt a bejárati ajtón.

A gondoskodó férj mégse tette hajléktalanná párját. Amíg az 
nappalba nyúló, mély álmát aludta, Kapros papa jó korán kiosont, 
és lakától alig kétszáz méternyire háromhavi előfizetéssel lakást bé
relt kitagadott nőjének.

A piacról visszatérő hölgy engedelmesen tudomásul vette, hogy 
sorsa felől miként rendelkezett férj ura, aki személyesen vett tőle bú
csút az udvaron, mondván, hogy bármikor találkozhat kislányuk
kal. Loretta a harmadik emeleti erkélyről integetett anyukájának. 
Az igazgató előzékenyen segítette Vilmát fölkapaszkodni a teher
kocsi fülkéjébe.

A kulik bekvártélyozták az asszonyt új otthonába, a piac tő
szomszédságában egy törökkori masszív, csupasz falú, rácsos abla- 
kú házikóba, amelynek kapujára az előző lakás imént leszerelt zárját 
montírozta a lakatos. Miután megtörtént a honfoglalás, a legénység 
még maradt egy kicsit, hogy megvigasztalja a (pátyolásra egyáltalán 
nem szoruló) nőcit. Azt is megsúgták neki, hogy a szállodai moso
da számít szolgálatára.

Úgy tűnt föl, hogy különösebben senkit se rázott meg a szakítás.
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Kováts Pál büntetésül raktárossá lett lefokozva, amit ő áldásként 
élt meg, mert végre kikerült az irodisták és valamennyi alkalmazott 
látóköréből.

Bajmóczy hoteligazgató - ez a kapafogú, törpe gnóm - rövid 
idő múltán kiemelte néhai Krezsónét a mosodából, és megtette re
cepciósnak, nem tudni, milyen áron... Azt viszont a szakácsoktól a 
pikoló pincérig mindenki tudja, hogy Vilmácskának legalább négy 
szeretője van: a raktáros K. P., a buszsofőr, a cipőboltos és a tanár...

Amikor anyám nyugdíjba ment, elapadtak a pletykahírek, kü
lönben is véget ért hosszúra nyúlt ifjúságom, főiskolai diplomát sze
reztem, és történészként kezdtem tanárkodni egykori iskolámban. 
Egy váratlan munkahelyi üresedés játszott a kezemre, mivelhogy 
katedrái elődöm kocsmai viccmesélés miatt börtönbe került.

Állítólag minden tanár tagja volt a kommunista pártnak, s a 
szervezet titkára az a Dallos Feri tornatanár volt, akit gyerekkorom
tól fogva mint vízilabdázót tiszteltem. Már a tanév első napjaiban 
megkérdezte, tag vagyok-e? Mondtam: nem. Mire ő: majd belépsz. 
Soha többet nem hozta szóba, talán mert tudomására jutott, hogy 
szeptember végén templomi esketés is megpecsételte házasságköté
semet. (Különben is úgy szép, ha a párton kívüliek - azaz az üldö- 
zendők - térfelén is marad valaki.)

Március közepén szabadnapot kértem, egyedül voltam otthon, 
mert friss diplomás orvos feleségem oda volt a kórházban, hogy 
benyújtsa felvételi kérelmét. Egyszer csak megszólalt a kapucsen
gő, s mindaddig veszettül berregett, míg ki nem mentem az utcá
ra. Rendőrök és más alakok lepték el házam környékét a hozzájuk 
tartozó, villogó szolgálati kocsikkal. Velem szemben egy köpcös, 
dzsesszbőgősre hasonlító öregember meg egy nyurga, sárga hajú, 
savószemű legényke állt. Házkutatni jöttek. Más hivatalos közegek 
is benyomultak hozzám, és a padláson lelt kartondobozokba be
legyömöszölték a lefoglalt könyveket, újságokat, jegyzetfüzeteket, 
naplókat, levélkötegeket...
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Édesanyám a közelben lakó nővére házában élt, aznap disznót 
vágtak, s a tálban hozott kóstolóval épp akkor fordult be sarkomon, 
amikor tőle ötvenméternyire engem megbilincselve vezettek az 
egyik autóhoz. Szó sem lehetett búcsúzkodásról; a népi milícia ka
ravánja úgy elszelelt, hogy meg sem állt a szabadkai börtönig.

Másnap - az ablaktalan cellában átvacogott éj után - szembesí
tett „bűneimmel” az agyonkozmetikázott, festett szőke, halványli
la szemhéjú vizsgálóbírónő. Az irodájában fölvett, nyelvi hibáktól 
hemzsegő jegyzőkönyv azt írta számlámra, hogy a tanórán irre
denta késztetésből állítottam a Nagy Lajos korabeli magyar halá
szatról, hogy az öt tengeren zajlott. A rámenősen faggatózó szigorú 
néni legnagyobb vétkemül azt rótta föl, hogy a diákokkal folytatott 
magánbeszélgetésben a mai népuralom jóléti igyekezetét és ered
ményeit lekicsinyeltem a kefebajszú vezér nemzeti szocializmusá
nak hatékony társadalmi gondoskodásával szemben. (Értsd: az ifjú 
nemzedék megrontását, rosszindulatú félrevezetését követtem el 
azzal, hogy a hitleri szociális politikát dicsérőleg említettem...)

A vizsgálati fogság harmadik hónapjában, júniusban jöhetett 
hozzám anyám először beszélőre. Akkor tudtam meg, hogy felesé
gem május végén szülte meg kislányunkat, akinek a Loretta nevet 
adta. Utána csakhamar hazaköltözött falujába a szüleihez, válópert 
indított ellenem, s talán éppen ezért nyomban értesítették a helyi 
egészségházból, hogy bármikor munkába állhat, amint arra alkal
masnak érzi magát.

Már fél éve voltam őrizetben, amikor kézhez kaptam a vádiratot: 
ellenséges propaganda terjesztése miatt kell felelnem. A főtárgya
lást további fél év elteltével tűzték ki, ami egy irodában folyt le, hogy 
helyszűkére hivatkozva kizárhassák az érdeklődő közönséget. Csak 
anyám lehetett ott meg a védelmemre kirendelt, szerény képességű 
bosnyák ügyvéd. A nyakamba sózott másfél évi börtönítélet három 
hónap múltán lett jogerős, mire azonnal megszűnt a tanári munka
viszonyom. Akkoriban ért véget a házassági bontóper is. A büntetés 
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maradék negyed évét a Mária Terézia alapította szabadkai intézet
ben tölthettem le; nem vittek el a szerémségi gyűjtőfogházba.

Miután egy szeptemberi napon kibotorkáltam az áristomból, 
anyám és nagynéném kitartott kosztosává kamaszodtam vissza. Ar
ról nem is álmodoztam, hogy újra tanár lehetnék, hiszen még a sok
kal jelentéktelenebb munkakörök betöltéséhez is feltételül szabták a 
megfelelő erkölcsi és politikai arculatot. Nem lehettem tehát tanár, 
újságíró, könyvtáros, éjjeli őr, mozdonyvezető, de még disszidens 
se, mert útlevelemet régen bevonta az állambiztonsági szolgálat.

Ennek a szolgálatnak rám beosztott közlegényéhez, Halas Jo- 
siphoz hónapokon át utazgattam, hogy visszakunyeráljam a ház
kutatáskor elvett motyóimat. Azt mondta, valamit valamiért: hoz
zak neki „jó híreket”: újabban kik akarnak közelembe férkőzni, mit 
pusmognak az elégedetlenkedők, és mindenekelőtt vele tudassam, 
ha a fülem hallatára tett valamilyen kijelentéstől el akarok határo
lódni. Végül rájött, hogy nem leszek a besúgója, és a dolgaim kö
zül csupán a mosóporos vászonzsákban tárolt szerelmes leveleimet 
adta vissza. Még találkozunk, mondta.

Akikkel együtt tanítottam, találkozáskor szórakozottan a sem
mibe révedtek, fejüket elfordították, nem fogadták köszönésemet. 
Szívósan próbálkoztam kitörni az elszigeteltségből, s ha már a ve
lem egyívásúak nem álltak velem szóba, kénytelen voltam a fiata
labb korosztállyal kapcsolatba kerülni. Butácska lányokkal levelez
tem, barátkoztam. Később ezekre is rászálltak Halas Josip hálózatá
nak szimatoló emberei.

Egyévi hasztalan álláskeresés után egy ember betért anyámék 
zugivójába, mert fontos ügyben akart velem beszélni. Értem sza
lasztották az egyik törzsvendéget, és percek múltán kávé mellett 
csüggtem a Sandorov Tósóként bemutatkozó jövevény szavain. Azt 
mondta, hogy a pártbizottság megbízásából hozott értesítést: pá
lyázzak a bútorgyárba, föl fognak venni.

Ügy is történt. Mielőtt rám bízták volna a bejövő számlák kifi
zetését, elődöm, a nyugdíjba készülő matróna, egy teljes délelőttön 
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át készített föl a számfejtői föladatra. Mindig ugyanazt az öt-hat 
műveletet kellett elvégezni, amibe percek alatt beletanultam. Nem 
értettem, minek ehhez négyévi középiskolai stúdium.

Anyám és nagynéném összedobták a pénzüket, és vettek nekem 
egy olcsó, használt autót, hogy legyen mivel látogatni kislányomat, 
meg abban is reménykedtek, hogy kocsi birtokában könnyebben 
szerzek új feleséget.

Feleség ugyan nem termett nekem, de élénk társasági élet folyt 
egyedül lakott otthonomban. Egyszer sikerült szerelembe esnem 
egy válási félárvával, Ágnessel, de biztosra vettem, hogy hamar le 
fog lépni a nagy korkülönbség miatt. Négy év után szakítottunk. 
Utána már csak távlattalan kalandok, kis szerelmek, szeretkezé
sek tarkították napjaimat, éveimet. Ki se kellett vetnem a hálót; a 
lánykák egymást hozták, hogy az attraktívabbnak vélt esti program 
előtt, a házamban verjék el a délutánokat. Legkitartóbb látogatóm, 
a stopposként fölszedett Szuzi akkor kezdett tőlem elmaradozni, 
amikor húszévesen beállt pincérkedni a Balla-diszkó vendéglőjébe. 
A tulaj, mielőtt megtollasodott volna, műgyűjtéssel foglalkozott; 
tőlem is vett ezt-azt, így hát mint ismerősnek haverilag megsúgta, 
hogy a szépecske pincérnő bizonyára a belügynek dolgozik. Záróra 
után a rendőrök autóztatják...

Akkoriban már elszivárgóit hozzám, hogy a körülöttem forgo
lódó lányokat kopók kérdezgetik felőlem. Az érintettek többsége 
szólt nekem a kihallgatásáról. így véstem elmémbe akaratlanul is a 
Halas Josip truppjához tartozó politikai pandúrok, Kos Milan, Zsi
ga Stevan, Nagy Nikola és mások nevét. A helyi koordinátor Báty 
Vidoga, a jóvágású, Alain Delon-szerű ifiúr lehetett.

A nyolcvanas évek végén járunk.
Üj szelek fújnak a munkásmozgalmi szemfényvesztés honában, 

orosz földön, és világméretekben recseg-ropog a kommunizmus 
tákolmánya. Az állambiztonsági szolgálat fölfiatalított legénysége 
mintha érezné, hogy a roskadozó rezsim végóráiban már nem sok 
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esélye lesz felszínen maradni, épp ezért igyekszik mihamarább le
csapni az általa „fölépített” ellenségre; sajnálná kárba veszni a ha
mis tanúk képzésére fordított évtizednyi fáradságot. Báty Vidoga 
nem alszik.

Egy pénteki napon beállít hozzám az engem jó ideje hanya
goló Szuzi egy káprázatos amazon kíséretében. A hölgy tekintete 
vaslakkcsillogású, orcáját krémpúder lágyítja, ajkán barnás rúzs... 
Csaknem eltakarja a csizmácska szárát a cigányosan tarkabarka 
szoknya. Büszke, ringó a járása. Beszéde, kacaja meglehetősen han
gos. Nem kell sokáig élesztgetni emlékezetem, a tüneményt úgy 
hívják, hogy K. Loretta.

Másnap, szombat este egyedül jelent meg nálam, mert elhitte, 
hogy érdekel a sorsa. Csakugyan kíváncsi voltam. (Az utcai kapu
ra kitettem az esetleges látogató elhárítását szolgáló kilincscetlit: 
SZÍNHÁZBAN VAGYOK.

Tizenhét évesen egyetértésben, békében elbúcsúzott az apjától 
(aputó, tátitól...), és önállóan kezdett el élni anélkül, hogy összeállt 
volna egy pénzes pasassal. Bármennyit is mesélt önmagáról, előt
tem rejtély maradt, miként lelte meg titkos támogatóit, miből tu
dott megélni, szépen öltözködni. Legtovább az adriai Hvar szigetén 
lakott egy éltes úr - volt légionárius, nyugalmazott fregattkapitány 
- házvezetőnőjeként. Ma is oda vágyik vissza, tervezgeti a vissza
térést... Jelenleg alantas munkát végez, a gyárépítők kenesei ba
rakktáborában takarít, ott is lakik. Nyíltan közli velem, hogy mun
kaadója, a nős mérnökigazgató a szeretője, és idehaza is van egy 
intim barátja. (Vagy kettő, három...?) Közös éjszakánk után én is 
beálltam a csapatba. A kilincscetli gyakran kitéve: SZÍNHÁZBAN 
VAGYOK.

Az együtt töltött víkendek után kezdtem azt hinni, hogy ter
vezgethetjük kettőnk jövőjét, hogy végül csak én maradok neki. 
Nemcsak érzéki, de érzelmes, gyöngéden ragaszkodó is volt Lóra. 
Ö virágjában huszonnyolc, én negyvenöt... Ámde mégis tudomá
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sül kellett vennem, hogy amikor nem a teljes hétvégét tölti nálam, 
akkor bizony mást is boldogít. (Kilincscetli nincs kint.)

Barátaim tudtak erről a „félőrült nimfomániás” babámról: a lé- 
lekidomár Kasztor a „végzet asszonyának” nevezte, a Költő pedig 
határozottan állította róla, hogy a titkosszolgálat állította rám. Ked
vesem sose panaszkodott arra, hogy miattam zaklatná a hatóság. 
(Vagy éppen ez a gyanús?)

Péntek este hiába vártam a Végzetemet, hogy a szőnyegre terített 
paplanok, szivacstáblák képezte franciaágy-méretű szerelmi küz
dőtérről a kitárt szekrényajtó tükrében figyelt kanos roham meg
duplázhassa gyönyörét. Éppen ezért a szombat reggel hozzám be
futó egykori tanítvány, a kissé ledér Violetta pingpongozás közbeni 
farrázását nem néztem tétlenül, felnyaláboltam az ingerkedő spinét, 
és odavágtam a sezlonra...

Azon az estén mégiscsak megjött Lóra, és a délelőtti kakaskodás 
ellenére nem vallottam szégyent. Ám a vasárnapját ezúttal is más
nak ajándékozta!

A következő hét közepén zaklatottan telefonált Loretta: nekem 
is csíp vizeléskor? Mert neki igen! Én ugyan tünetmentes voltam, 
mert napok óta igen erős, hatékony antibiotikummal igyekeztem 
kicselezni a meghűlés szövődményeit, így hát ágyasom révén nem 
csupán információk és „jó hírek” jutottak el a megbízó ügynökhöz.

Ha figyelembe vesszük, hogy a mérnökigazgató és Báty Vidoga 
a feleségén és szeretőin kívül ki mindenkivel ápolt intimen meghitt 
kapcsolatot, teljesen érthető, hogy a szeleburdi, kis Violettát mint 
okkal vélt bacilusgazdát miért kellett sürgősen, rendőrileg előállíta
ni kényszergyógykezelésre.
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Balogh Gábor

GAUCSÓ 
A SZEKRÉNYBŐL





Babka Balázsnak nagy nehézséget okozott a pályaválasztás. Nem 
tudott választani, hogy aranyásó, elefántvadász, hajóskapitány 
vagy űrhajós legyen. Hogy lehetett-e volna esetleg műbútoraszta

los, autóbuszvezető vagy esztergályos is? Dehogy! Balázs végletesen 
és végzetesen romantikus volt. Ábrándos lelke már az óvodában 
páriává tette. Nem játszott vele senki. Mindez az iskolában még 
rosszabb lett, alsó tagozatban csúfolták, felsőben verték. Úgy tűnt, 
hogy a Kertvárosi Általános Iskolában mindenki két lábbal járt a 
földön, a romantikáról meg tán azt hitték, hogy az olyasféle beteg
ség, mint a rubeola.

így hát nem barátkozott senkivel, nem vett részt az iskolai far
sangokon és az osztálykirándulásokon, és soha nem húzta meg 
egyetlen lány haját sem. Ez utóbbi miatt sok álmatlan éjszakája lett 
az apjának, aki el nem tudta képzelni, mitől lett az ő gyereke élhe
tetlen, szerencsétlen és hülye.

Mert a Babka hülye, ez iskolaszerte eldöntött tény volt.
Lassan kezdte elhinni ő maga is.
Az idő haladtával egyre biztosabb lett abban is, hogy a világ te

remtése egy elfuserált kontármunka. Aki ezt az egészet odafentről 
irányította, az nagyon vicces kedvében lehetett, vagy óriásit téve
dett, mikor őt idepottyantotta a minden pátoszt nélkülöző huszadik 
századi Európába. Hiszen neki valahol egészen máshol és máskor 
kellene lennie.

De hol? És ki vezeti oda?
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A vezetőt úgy hívták, hogy proletár internacionalizmus.
Akkoriban minden pajtásnak kutyakötelessége volt leveleznie 

egy másik baráti ország úttörőjével, természetesen orosz nyelven, 
így került ismeretségbe a kubai León Garciával.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy voltaképpen nem is León 
Garcia címét kapta meg az osztályfőnöktől, hanem egy Alla 
Martinenko nevű ukrán csajsziét. Babka Balázsnak a gondolattól 
is felállt a hátán a szőr, hogy neki egy lánnyal kell leveleznie. Sze
rencsére éppen címcserélő lázban égett az osztály, így a következő 
óraközi szünetben sikerült lepasszolnia Alla Martinenkót a szok
nyabolond Török Mikinek, akitől cserébe megkapta León Garciát, 
vagy ahogy a Török mondta, az őserdei meszticet.

Hogy valóban mesztic volt-e, az nem derült ki, mert fényképet 
sosem küldött magáról, viszont leveleiből Balázs több örvendetes 
tényt is megállapított. Például azt, hogy van valaki a világon, aki 
még nálánál is rosszabbul áll az orosz nyelvvel. Meg azt is, hogy 
Garcia voltaképpen nem is kubai, hanem valahonnan Argentínából 
keveredtek a szigetre, mi több León nagyapja ma is az óhazában él, 
mint - ó egek! - gaucsó.

Attól fogva leveleiben állandóan a gaucsóságra terelte a szót. 
Hogy az őt mennyire érdekli! Hogy ő erről mindent tudni akar! És 
León örült, hogy ismereteit megoszthatta a távoli európaival. Leve
lezésük szinte egyetlen témája a gaucsók élete lett. León részletesen 
beszámolt egy valamirevaló gaucsó öltözködési szokásairól meg 
arról, hogy milyen ételeket eszik. Hogyan üli meg a lovat. Milyen 
fegyverzete van. Küldött fényképeket is meg kivágott újságcikkeket, 
amelyekben tarkabarka göncökbe bújt férfiak lovagoltak, ültek a tűz 
körül, gitároztak meg bólát hajítottak, ami olyasmi, mint a lasszó, 
de első pillantásra mintha egyszerűbb lenne a kezelése.

Végül aztán csomagot hozott a posta Havannából. Benne León 
ajándékát, egy könyvet. Egy spanyol nyelvű művet, Luis Hernandez 
elbeszélő költeményét, a Martin Fierrót. S bár Balázs egy kukkot sem 
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tudott spanyolul, a rengeteg illusztráció sokat segített, hogy megért
se Martin Fierro történetét, aki gaucsó volt az argentin pampákon, 
összetűzésbe került a törvénnyel, üldözött számkivetett lett, és végül 
alakja hőssé nemesedett, mint a szegények és elesettek gyámolítója.

Akkor már a napnál is világosabb volt Babka Balázs számára, 
hogy ő is gaucsó lesz. Ezzel az elhatározással kelt, ezzel feküdt. A 
mániája lett. Egy idő után már eltitkolni sem lehetett. Attól fogva 
rajta röhögött mindenki az iskolában.

Megbocsátott nekik. Elvégre ők nem tudhatták, milyen csodá
latos a pampa, mikor az Andok mögött lebukik a tűzvörös nap, a 
pír végigfut az égen, visszfénye megfesti a fűszálak hegyét, itt-ott 
elősötétlik a fűtengerből egy-egy marha, tán el is bődül, hogy attól 
a csend még hatalmasabb legyen. Az égő száraz fa aromás füstje 
fátyolként lebeg a föld felett, a muchacók húst sütnek, a távolból 
odahallatszik egy chachalaca szárnyának csattogása, valahol a víz
mosás mélyén felhördül egy puma, horkantva felel rá a ló, csörren a 
lószerszám, és a tűz mellett megpendül egy gitár húrja.

Na, mindezt Balázs sem tudta a pampáról. De a többiekkel ellen
tétben el tudta képzelni!

Ezek az álmok egyre közelebbi társául szegődtek a mindenna
pokban. Csak ült az iskolapadban és ábrándozott. Szülei azt hitték, 
hogy szerelmes. Ennek örültek. Arra gondoltak, hogy csak egy lány 
tudja kifújni gyermekük fejéből azokat a zavaros álmokat.

Ám neki nem kellett lány, bár szerelmes volt. Szerelmes a pam
pába, poncsóba, sarkantyúba, bólába, lóba és marhába.

Igaz, becsülettel be kell vallani, hogy ezekben az álmokban gyak
ran felbukkant egy Inez, Hortenzia, vagy Estella nevű menyecske is, 
jaguártestű, fekete cigánylányok, akik kivétel nélkül boszorkányos 
ügyességgel ülték meg a lovat.

Esténként, ha lefeküdt, sorba jöttek a szebbnél szebb és színe
sebbnél színesebb képek. Mindegyikben önmagát látta, lovagolt a 
fűben. Mit lovagolt, vágtatott! Szabad volt és boldog.
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Menni, menni, menni! Ellenállhatatlan erő vonzotta Argentí
nába, és gyűlölte a gyermekkort, ami bólánál szorosabban tartotta 
fogva a poézis nélküli Magyarországon.

Egy ilyen álmodozással teli éjszakán fájdalmasan megpendült 
egy gitár. Még soha nem hallotta azt a dallamot. A művész ujj ai közt 
úgy jajgattak a húrok, úgy sírt a dal, hogy Balázs könnye nagy kop- 
panással érkezett a párnára. Már ébren volt egészen. Fülelt. A dal 
nem álmában szólt, hanem a valóságban, és a jövendő gaucsónak 
az a vakmerő gondolata támadt, hogy bizony pontosan az ő szobá
jában gitároznak.

Felkattintotta az olvasólámpát. Homlokát ráncolva, felülve figyelt.
Semmi kétsége nem volt már afelől, hogy valaki itt gitározik. 

Egészen pontosan a szekrényben. Csak mikor az ágyból kikelve me
zítláb toporgott a szoba közepén, akkor gondolt arra, hogy ez most 
nem is a meglepődés ideje, hanem a megijedésé. Mert mit keres egy 
gitáros éjnek idején az ő szobájában? Ráadásul a szekrényben...

Aztán meg arra gondolt, hogy egy igazi gaucsó sosem fél. Utána 
meg az jutott az eszébe, hogy egy gaucsó könnyen van ezzel a nem 
féléssel, mert a pampán nincsenek ruhásszekrények. Gitárosok még 
csak-csak, de ruhásszekrények aligha. Szóval egy gaucsónak semmi 
oka félni.

De neki?
Kicsit remegett hát a lába, amint a szekrény elé lépett. Aztán úgy 

döntött, hogy éjszakai gitárosok nincsenek, bizonyára valahogyan a 
szekrénybe keveredett a zsebrádió, és bekapcsolva maradt.

Kinyitotta a szekrényajtót.
Odabent egy negyven-ötven év körüli férfi ült. És gitározott. Sőt, 

akkor már énekelt is. Természetesen spanyolul. Őszülő, ám válláig 
érő csimbókos haját szalaggal kötözte össze, aminek köszönhetően 
úgy festett, mint a mar del platai teniszklub öregfiúk csapatának 
tagja. Torzonborz szakálla volt, ráncos arca, hímzett poncsót viselt, 
csizmáján bazi nagy sarkantyúk. Derekát rikító vörös öv szegélyez
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te, amelyből díszes markolatú és hatalmas tőr kandikált ki. A váll
fákon lógó ruhákat hátával a szekrény oldalához nyomta, bár egy 
fekete zakó egyik ujja minduntalan a szeme elé leffent.

Tisztességgel végigjátszotta a dalt, s csak utána szólalt meg.
- Buenos noches, amigo! - miután látta, hogy az amigónak egy 

hang se tudja elhagyni a száját, kicsit spanyolos akcentussal, de ma
gyarul folytatta:

- Na mi a? Megnémútá?
- Maga.. .maga kicsoda?
- Há nem ismersz meg? - kicsit sértődöttnek látszott, miközben 

kikászálódott a szekrényből - Pedig benne vagyok a könyvedbe. 
Ebbe itt e! - kapott le a polcról egy kötetet.

- Martin Fierro?
- Személyesen.
- De hát maga a múlt században élt!
- Meg most is. Mi ebbe a különös? A gaucsók hosszi életűek. A 

friss levegő teszi meg a matétea.
- De.. .hogyan került ide?
- Há a szekrénybül, te ütődött!
- De oda honnan? Teleportálta magát?
- Tele.. .micsinyátam én? Na ide figyejj, öcsi! Én egy eccerüember 

vagyok. Nem tok se irnyi, se óvasnyi. Úgyhogy ne gyere nekem 
ilyen városi dumává itten!

- Bocsánat. .. .És minek köszönhetem a látogatását?
- Annak, hogy te vagy az eggyetlengringó, aki gaucsó akar leny- 

nyi. És ez fenemód dicséretes - előrelépett és megveregette Balázs 
vállát.

Ekkor nyílt az ajtó és belépett a szobába Babka Istvánná született 
Marton Terézia.

- Kivel beszélgetsz, kisfiam? És mért van nyitva a szekrényajtó? 
- végigviharzott a szobán, a szekrényt becsukta, visszafelé menet át
lépett a gitáron. - És tessék most már aludni! Késő van, jó éjszakát!
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Kiment, miközben fia kétségbeesetten próbálta vézna testével 
eltakarni nála háromszor nagyobb vendégét.

- Nem vette észre magát! - ámult Balázs.
- Mindég ez van - tárta szét karját Martin Fierro.
- De hát ez meg hogyan lehetséges?
- Mintha mán említettem vóna, hogy analfabéta vagyok! Akkó 

meg nem köllenefőtennedillenbonyolútt kérdéseket!
- De azt csak meg tudja mondani, hogy mi a célja a látogatásá

nak.
- Ez egy udvariassági látogatás. Ha valaki ennyire szeret minket, 

meg ennyire gaucsó akar lennyi, ennyit igazán megérdemel.
Valami nagy melegség öntötte el Balázs szívét.
- Vigyen el innen! Vigyen magával a pampára!
- Nem vagyok énovóbácsi!
- Könyörögve kérem! Nem leszek a terhére.
- Lovagolnitucc?
- Háát...azt nem.
- Naiszen. Akkor semmiképp se gyühecc velem.
- Csak ez az akadálya? Hogy nem tudok lovagolni?
- Megkiskoru is vagy, meg minden.
- Elegem van abból, hogy mindenhol ezt vágják a fejemhez! Ha 

majd felnőtt leszek, így meg úgy! De most csak menj iskolába és 
tanulj! Másra ne is gondolj! Ide figyeljen! Ha nagyobb leszek, akkor 
se visz magával?

- Öcsém, mifelénk az emberek nem mástul várgyák a segíccséget, 
hanem megolgyák maguk. Na, adios, én megyek!

- Várjon még, kérem! Nem lehetne egy kicsit pontosabban? Mit 
kell tennem? És eljön máskor is?

- Talán - Martin Fierro felvette a szőnyegről a gitárt, felrántotta 
a szekrényajtót, belépett a ruhák közé, és mire Babka Balázs utána
szaladt, már nem volt sehol. Arra, hogy egyáltalán ott járt, semmi 
más nem utalt, csak egy leszakadt kabát, és hogy odabent nem naf- 
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talin, hanem bagószag érződött. A szekrény alján néhány döglött 
molylepke hevert.

Attól az éjszakától fogva Balázs már biztos volt benne, hogy ő 
a pampa kiválasztottja. Egészen világosan tudta, hogy teljesül az 
álma. Hogy gaucsó lesz. És egyvégtében Martin Fierro utolsó szavai 
jártak az eszében.

Végre kinyíltak a szemei! Cselekednie kell, nem a csodára várni!
És tizenkilenc nappal Martin Fierro szekrényből való kijövetele 

után végrehajtotta élete legbátrabb cselekedetét. Remegő lábbal és 
dobogó szívvel belépett az IBUSZ iroda ajtaján.

- Jó napot! - állt meg az ügyintéző hölgy asztala előtt. - Szeret
nék egy repülőjegyet Buenos Airesbe. Csak odaút lesz.

Pillanatnyi zavart csend lett, az IBUSZ-os úgy meredt rá, mintha 
marslakót látna.

- Van útleveled? - kérdezte aztán, szörnyű sebet ejtve Balázs 
lelkén, nem is a kérdés miatt, hanem mert tegezni merte. Öt. Egy 
leendő gaucsót!

- Az is kell? - kerekedett el a szeme.
- Rögtön jövök! - pattant fel az ügyintéző és hátrament egy má

sik helyiségbe. A leendő gaucsó nem tudta, hogy ott izgatottan a 
telefonhoz nyúl és a 07-et tárcsázza.

így történt, hogy azt az estét Babka Balázs a rendőrkapitánysá
gon töltötte.

- Mikor tervelte ki, hogy nyugatra távozik? - kérdezte tőle egy 
vöröshajú, malacképű zászlós. - És miért pont Argentínába, ahol 
fasiszta katonai diktatúra van?

- Háát... Martin Fierro mondta, hogy a problémáimat magam
nak kell megoldanom, és...

- Ki az a Martin?
- Egy gaucsó.
- Ki ismertette magukat össze?
- Hát a León Garcia.
- Adjon nekem személyleírást arról a Leóról!
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- Még sose láttam. Csak levelezünk, kérem.
- És a Martin? Mi a helyzet azzal a Martinnal?
- Hát, az úgy volt, hogy egy éjszaka kisétált a szekrényből.
- Miféle szekrényből?
- Hát, egy olyan kétszárnyú. Ruhás. A Cardo bútorgyár termé

ke, azt hiszem.
- Egy gaucsó a szekrényből?
- Hát, az úgy volt, hogy nem is kisétált, hanem én nyitottam ki 

neki az ajtót, mert hallottam, hogy odabent gitározik.
- Gitározik? A szekrényben?
- Meg énekelt is.
- Hát szórakozik maga velem itten? - ordította a zászlós és ki

tépte a papírlapot az írógépből. - Takarodjon innen kifelé! És jól 
jegyezzen meg valamit! Soha, érti, soha a büdös életben nem fog 
útlevelet kapni!

Babka Balázs a mozgalmas nap után felhagyott a világgá szökés 
gondolatával. Valahogy túl bonyolultnak tűnt. Nem következtek vi
dám és szép napok. Átkozta Martin Fierrót, amiért ilyen helyzetbe 
hozta, másrészt meg úgy fájt a pampa hiánya, mint még soha. A 
napok unalmasan teltek, de aztán jöttek az éjszakák, mikor Balázs 
újra Argentínába álmodhatta magát.

Ez így ment vagy fél évig, mikor egy délután iskolából hazafelé 
menet a Dimitrov parkban meglátta Martin Fierrót.

A földön kuporgott és nyílt tűzön matéteát főzött. Mellette pedig 
ott állt délcegen egy igazi ló. A járókelők úgy mentek el mellettük, 
mintha ott sem lettek volna. Szemüket nem csípte a tűz füstje, és 
a lehető legflegmábban gázoltak bele a friss lócitromba. És akkor 
Babka Balázs megértett valamit. Martin Fierrót és a lovát csak az 
láthatja, aki hisz bennük. Ettől a felismeréstől hosszú idő után újra 
mosolyogni támadt kedve.

- Na mi van, gringó! - vigyorgott hiányos fogaival Martin. - 
Rég láttalak!
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- Jöhetnél gyakrabban - vett nagy levegőt Balázs, és letegezte 
Fierrót (élete második legbátrabb cselekedete).

- Ezidáig Euclides Pereira kopói elől próbáltam meglépni. Bocs.
- Öt hogy hívják? - mutatott a lóra.
- Mira.
- Szép. Megsimogathatom?
- Simogatni? Te gringó, mit képzelő? Nekem ne gyüjjélillen 

asszonyos dogokkal, mer főruglak mint a kilencöves tatut! 
Azérgyüttem, hogy megtaníccsalaklovagulni. Na, ne tácsd a szádat, 
nyeregbe! De szaporán!

- De én még sose ültem lovon.
- Nem azt kérdtem, hogy lovagútá e má! Lóra, ha mondom! Ne 

legyen Martin Fierro a nevem, ha nem faragok belülledollan, de 
ollan lovast...

így hát Balázs nyeregbe szállt, életében először. Mira engedel
mesen rótta a köröket a parkban, az emberek pedig rájuk se hederí
tettek. Hátuk mögött gyakran felhangzottak Martin Fierro károm
kodásai meg parancsszavai.

- Hátatkihuznyi, sarkat be! Ne a fődet nézzed, hanem előre, el a 
ló füleji között! Rit-mus! Rövidebb szárat aggy!

Balázzsal forgott a világ, ülepét törte a nyereg, oldala szúrt és 
halálfélelme volt. Martin Fierro pedig talán bánta már, hogy ördög
lovast akart faragni tanítványából, mert ő volt a legtehetségtelenebb 
lovas, akit valaha látott.

Esteledett, mikor elköszöntek egymástól.
- Mikor jöttök legközelebb?
- Tököm se tuggya. Majgyüvünk - válaszolt Martin, és elvágta

tott a Tanácsköztársaság útja irányába. így legalább nem látta, hogy 
Babka Balázs terpeszben és kacsázva indult hazafelé.

Fierro és Mira később is fel-felbukkant, mindig a legváratlanabb 
helyeken, egy ízben még a Centrum Áruház cipőosztályán is. Mar
tin sokat mesélt az életéről. Nemcsak lovagolni tanította meg Ba
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lázst, hanem matéteát főzni, bólát hajítani, kioktatta arról, hogyan 
lehet megismerni az átkozott Euclides Pereira embereit, akik más
ként viselik a sarkantyút és a poncsót, mint a rendes emberek. Meg
mutatta neki, miként lehet kijátszani a pampán kóborló veszedel
mes desperadókat és hogy lehet távol tartani a jószágtól a jaguárt.

Aztán Babka Balázs csak azt vette észre, hogy véget ért az is
kola. A pályaválasztást már nem lehetett tovább halogatni. 
Mivel gaucsóképző még a szomszéd megyében sem volt, így 
vendéglátóipari iskolába jelentkezett. Az is csak a szomszéd város
ban volt, így a leendő gaucsó kollégista lett. Már előre rettegett a rá 
váró borzalmaktól.

Micsoda meglepetés volt hát, mikor a tanévnyitón, miközben az 
igazgató az előttük álló nagyszerű éveket ecsetelte, meglátott a di
ákok feje felett egy nagy kalapot imbolyogni. Tátott szájjal figyelte, 
amint a kalap jobbról balra elhalad a sportpálya kerítése mentén, 
majd ott, ahol a tanulók sorfala véget ért, előbukkant a kalap alatt 
Martin, alatta meg Mira. Fierro egyenesen Balázs szemébe nézett, 
cinkosan kacsintott, és magasba emelte hüvelykujját. Babka Balázs 
boldogan eszmélt rá, hogy még sincs egyedül.

Azért borzalmakban nem volt hiány a kollégiumban. A felsőbb 
évesek nagy élvezettel nyúzták a fiatalabbakat, közülük is főleg 
Babkát, aki nyápicabb volt a többieknél.

Egy novemberi este a Kőfalvi nevű harmadéves vadállat Balázst 
a fülénél fogva cipelte magával, hogy megágyaztasson vele. A fo
lyosón azonban beleütköztek egy trágyaszagú bőrnadrágba. Martin 
Fierro tornyosult előttük és úgy orrba verte Kőfalvit, hogy az le
gurult a lépcsőn. A kollégium spanyol káromkodásoktól és Kőfalvi 
jajgatásától lett hangos. Fierro átugrott a korláton, a földszinten jól 
megrugdosta a harmadévest, miközben az égő szivart ki sem vette 
a szájából. Végül a jajgatásra Kőfalvi köré gyűlő fiúk közt észrevét
lenül távozott.
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- Ki volt ez a kalapos állat? - kérdezte sírva, vérző fejjel Kőfalvi. 
Szóval ő is látta Martint. Erről tudta meg Balázs, hogy ez a faragat
lan, rideg tahó titokban szintén romantikus álmodozó.

- Nem tanácsolom neked, hogy a többieknek azt mond, hogy 
egy gaucsó vert laposra. Nemcsak a tekintélyed lenne oda, de dilis
nek is tartanának. Jobb lesz, ha azt mondod nekik, hogy én verte
lek meg - adott neki zsebkendőt Balázs, hogy megtörölhesse vérző 
orrát.

Kőfalvi szót fogadott, és attól fogva Babkát nem merte bántani 
senki.

E jeles nap után úgy szaladtak a középiskolás évek, mint a 
tinamu. Babka Balázs pincér lett. Bármennyire is várta, Martin 
Fierro nem jelentkezett. Néha mintha hallotta volna a gitárt, de a 
hang forrását soha nem lelte meg.

Martin helyett Szendi elvtárs kereste meg, felhánytorgatva sö
tét múltját, mikor argentin fasisztákkal keresett kapcsolatot. Szendi 
elvtárs felajánlotta, hogy borítsanak fátylat a múltra, és ő szívesen 
kijárja az útlevelet, cserébe Babka elvtársnak csak annyi dolga lesz, 
hogy figyel az étteremben, ki mit beszél, különös tekintettel néhány 
törzsvendégre és a főszakácsra. Igazán nem nagy kérés útlevélért 
cserébe. Balázs tehát figyelt és jelentett, hiszen még hallotta a pam
pái szél zúgását, menni akart.

Mikor aztán útlevelet igényelt, elutasították. Szendi elvtárs sze
rint még nem dolgozott meg érte eléggé.

- Akkor nem jelentek többé! - fakadt ki.
Behívatták a rendőrségre, és egy alagsori irodában biciklibel

sővel estek neki hárman. Miközben ütötték, Balázs egyvégtében 
Martint hívta, utána kiáltozott, hogy jöjjön már, mentse meg, mint 
ahogy megmentette Kőfalvitól is. De nem jött.

Schwartz Juditot ezerkilencszáznyolcvanöt áprilisában ismerte 
meg. A szerelem elmosta a pampa utáni vágyakozást. Nem érezte 
már a matétea illatát, nem hallotta a lódobogást, a jaguár ordítá-
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sát és a marhabőgést sem. Helyette gyerekbőgés jött egyre-másra, 
és a filigrán Judit öt éven belül százharminc kilósra hízott. Koszos 
pongyolában és strandpapucsban csoszogott a lakásban, büdösebb 
cigarettákat szívott, mint Martin szivarjai, és ha valami nem tetszett 
neki, úgy üvöltött, hogy remegtek az ablakok.

Néha, csendes éjszakákon, mikor Judit kivételesen nem horkolt, 
mintha egy félénk gitár cincogott volna valamelyik szekrényben. 
Olyankor Babka Balázs felült az ágyban, hallgatózott és szégyenke
zett, amiért megcsalta régi álmait.

Egy idő után megfordult a szél és már valóban a pampa felől fújt, 
nem a sztyepp irányából. Balázs is kicsi, kék könyvecskét forgatha
tott a kezében, amit úgy neveztek, hogy világútlevél. A desperadók 
eltűntek, csak némi lócitrom maradt utánuk.

Mégsem indult el Argentínába. Gondolni gondolt ugyan rá, 
hogy menni kéne, de valahogy hiányzott hozzá az elhatározás. Vagy 
a bátorság?

Aztán újfajta desperadók jöttek, akik csupán annyiban külön
böztek a régiektől, hogy másfajta sarkantyút viseltek és másként 
hordták fejükön a kalapot.

Babka Balázs ezerkilencszázkilencvenegyben került először az 
utcára. Később aztán még kétszer. Mire egyenesbe jött volna, va
lakik a helyi lapban közzétettek egy ügynöklistát, benne az ő ne
vével is. Alig szerzett állását ezért veszítette el újra. A boltban nem 
szolgálták ki, és egyik reggelre a lakása ajtajára piros festékkel azt 
pingálták, hogy hazaáruló.

Elüldözték szülővárosából, de akkor sem Argentínáig futott, ha
nem csak a szomszéd megyéig.

Először kilencvenhatban került kórházba, másodszor kilenc
venkilencben, aztán szinte már évente. Hol a szíve, hol a gyomra, 
hol az epéje, hol a veséje. Hol ez, hol az.

A spanyol gitár hangját még egyszer hallotta, de már egészen 
távolról, s akkor sem volt benne biztos, hogy nem képzelődik-e
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csupán. Ha meghallotta azt a szót, hogy Argentína, szégyenkezve 
sütötte le a szemét. Nem azért, mert hűtlen lett az álmához, hanem 
mert egykor álmodni merészelt.

Az egyre elviselhetetlenebb Judit miatt inkább a kocsmákban 
töltötte az idejét, mint otthon. A kannás bortól büdös lett a lehe
leté, bizonytalan a lépte, és éjszakánként már soha nem álmodott 
semmit.

Aztán egy napon, amikor hazafelé tartott a Makk Hetesből, ott 
állt a parkban Martin Fierro és Mira. Vele ellentétben ők semmit 
sem öregedtek. Ahogy közeledett feléjük, a gaucsó széles mosolyra 
húzta a száját, üdvözlésre emelte a karját. De az egykor pampáról 
álmodozó néhai kisfiú úgy ment el mellettük, mint aki se lát, se hall.

Lehanyatlott akkor Martin Fierro keze, lovas és lova szomorúan 
nézett a távolodó után.

- Látod, mindég ez a vége, ha eccer fölnőnek - mondta Martin 
Mirának. - Nincsen már itt semmi keresnivalónk. Gyerünk haza!

Elindultak, szomorúan vágtak át a parkon. Átszelték a játszóte
ret, ahol gyerekek hancúroztak. Keresztülvágtak egy homokozón, 
és közben senki még csak rájuk se nézett.

Mintha ott sem lettek volna.

113





Böjthe Pál

AZ ÖRÖKSÉG





A fiók hangtalan gurult elő a szekrényből. Hosszú, finommetszé- 
sű ujjak nyúltak a zokniért. Sorban került az öltözőasztalra az 
alsónemű, ing, két különböző zsebkendő, nadrág, hozzá illő zakó. A 

nadrágszíj kiválasztásánál pillanatnyit tétovázott, nem döntötte el, 
melyik cipőjét fogja felhúzni. Végül minden ott állt. Jácint módsze
resen, pontos mozdulatokkal öltözött. Elkészült, visszatért a szek
rényhez. Azt akarta, a tükör mondja meg, melyik legyen a legutolsó 
darab. Vékony sálakat vett elő. Átvizsgálta, a kiválasztottat a nyaká
ra tekerte. Puha ékkőként zárta le az ing nyitott háromszögét. Za
kója felső zsebébe a díszzsebkendőt hajtogatotta, a másikat pantal
lójába süllyesztette. Még egyszer megvizsgálta magát. Legutoljára 
felcsatolta óráját. Nagyon ragaszkodott ehhez a ritka darabhoz. Már 
nem is pénzbeni értéke miatt. Olyan esemény emléke, amelynek 
eredménye felülmúlta a legmerészebb elképzeléseket, alapjaiban 
változtatva meg az életét. Ahányszor ránézett, erőt meríthetett belő
le. Csupán zuhanyozáskor szokta letenni. Autót hívott, és elhajtatott 
az Elegánsba. Az étterem neve, belsője, személyzete, kínálata a kifo
gástalanság hírében állt. A borsos árak ellenére a helyfoglaláshoz jó 
időben be kellett jelentkezni. Jácinttal másként állt a helyzet. Törzs
tagnak számított úgy is, hogy megtörtént, hetekig nem járt arra. 
Mindenfélét sutyuráltak az unatkozó emberek, többek közt tudni 
vélték, ha nem is az övé a vendéglő, jóval több köze van hozzá, mint 
egyszerű fogyasztónak.

A bejárat hangtalan nyílt, mögötte állt a portás.
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- Jó estét, Ferenc!
- Jó estét kívánok az ifjú úrnak!
Az érkező már az avatóünnepségen megjegyezte, a makulátlan 

egyenruhába bújt ember hangja mindig barátságos, sohasem behí
zelgő. Ez nagyon tetszett neki.

- Rég elmúlt az a kimondott ifjúság. Azért nincs ok panaszra - 
nevette el magát.

- Megnézi, milyen lesz az este?
- Az est olyan lesz, amilyennek mi alakítjuk. Adja csak ide a tüs

két és a pörgettyűt - tette hozzá enyhültén.
A vendégek rendelkezésére állt a két játékszer. Nem minden

ki igényelte. Sőt, a belépők nagy része nem. Inkább azok kérték, 
akik jósjelekre vágytak. Az ebédhez, vacsorához ez nem szükséges. 
Viszont a fess érkezők közül került ki a játékoskedvű emberek ki
sebbsége is, akik a maguk szórakoztatására, vagy párjuk elvarázs- 
lása okán kísérleteztek, mennyire pontos a célzóképességük, biztos 
a kezük. Leginkább azonban a harmadik csoport kedvéért találták 
ki az egészet. Azokért, akik csakis a játékteremért fáradtak ide. A 
babonásoknak lehetőség adódott előjelekre figyelni, kipróbálni, mi
lyen szerencsével vágnak neki a kalandnak. Ennek az egész rítus
nak, bizakodásnak, közönynek és olykor mértéktelen felháborodás
nak volt színpada a játékterem, amelynek az épület egy félreesőbb 
sarka biztosított helyet. Az eleve játszókon kívül főleg azok mentek 
oda, akiket kellő mennyiségű ital után nem érdekelt a komoly ösz- 
szegek elvesztése, vagy pedig vérszemet kapva, busás nyereségre pá
lyáztak. A próbálkozások, öröm és letörés szobája, tehetős emberek 
játszóhelye, ahol egyfajta feszültséget másfajta feszültséggel lehetett 
levezetni. Teret adni a szenvedélynek, fittyet hányva a mindenna
pok szabályaira. Legalább néhány órára jogaiba helyezni az igazi 
ént, akit napközben a társadalmi elvárások és a személy függvényé
ben többé-kevésbé rejteni kellett. Jácintnak nem volt erre szüksége. 
Nem érdekelte a pénz költésének, netán szerzésének ez a módja.
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Soha nem tért be abba a mellékzsebbe. Amit ő keresett, megtalálta 
a többi helyiségben.

A különös, csontból faragott tizenöt centis dobóka átfúrt köze
pét fémmel töltötték, utólag gondosan eldolgozták a lyukat. Kezébe 
vette a fegyvernek is beillő játékszert, és a kapuspult mögé szerelt 
céltáblának pontosan a közepébe dobta. Fogta a pörgettyűt, rövid, 
energikus mozdulattal végigtáncoltatta a pulton. Az élek hosszán 
egyensúlyozott, a végében kialakított mélyedésbe pottyant.

- Szép, szép - nyugtázta Ferenc.
- Nem szoktam tévedni - nyúlt a tárcájáért Jácint.
Ez korántsem hatott hencegésnek. A tényszerű megállapítás 

harmóniában állt az átnyújtott bankjeggyel. Ferenc megköszönte, 
és kellemes estet kívánt.

Amint haladt az előcsarnokban, majd a lágy fénnyel elárasztott 
folyosón, drága bútorok és bőrszivar szaga szivárgott ki valahon
nan. Tudta, honnan jön az izgató keverék. Később ő is beül oda. 
Pillanatnyilag máshová tartott. Néhány méter után nesztelen ajtó 
mögé lépett. A szép fotelekkel, öblös székkel berendezett társalgó
ban már tartózkodtak páran. Ernő, erős alkatú férfi, olajosán csillo
gó haján felejtette napszemüvegét. Centinyi szélességű, hibátlanul 
borotvált szakáll keretezte sötétbőrű arcát. Mellette az alacsonyabb 
Laci ült, aki láthatóan szintén tett azért, hogy izmai szépen mutas
sanak. Viktor sem hagyta magát, testére tapadó fehér inge tökéle
tes vonalait mutatta. A negyedik barát, Gyula, mert hiszen a négy 
embert az üzleti érdekeken kívül valami több is összekötötte, bizo
nyos szempontból elrontotta az összhangot. Hordószerű felsőteste 
kitöltötte a karosszéket, bozontos haja alól rövidlátón pislogott a 
maga mellé vett gyertyába. A többiek beszélgettek, ő inkább italával 
foglalkozott. Az éppen érkező Jácintot várták. Hozzászoktak, és ők 
maguk is sokat adtak a választékosságra, mégis enyhe morajjal kö
szöntötték a belépőt. Jácint tudomásul vette a fogadtatást, üdvözölt 
mindenkit, a nőket megpuszilta, helyet foglalt. Rögtön jött a pincér.
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Egyelőre nem követte a többieket, csupán vizet rendelt, citromot 
csavartatott. Lényegtelen témákat csipegettek félszavakkal, nem si
ettettek semmit. így haladt az idő. Amikor beérett, figyelmeztetett. 
Rájuk tört az éhség, a másfajta szomjúság, a lábak zsibbadása. Et
tek, ittak, megmozgatták végtagjaikat. Jácint nem vonta ki magát 
a társaságból, de a súlytalan mondatok mellett bőven maradt tere 
gondolkodni. Végül megunta a várakozást:

- Holnap nem leszek itthon.
Az ártatlannak hangzó megjegyzésre Laci felkapta a fejét. Végig

simított a keskeny arcát borító szakállon. Nevetgélve szólt:
- Az nem lehet!
- Miért ne lehetne?
Gyula megemelte nehéz testét. Figyelt.
- Laci nagy földdarabra bukkant. A helyszínre kellene menni. 

Jó áron kínálják.
-Hol?
Jácint hangja nem árult el különösebb érdeklődést vagy megle

pettséget. Választ várt, amely rögtön érkezett:
- Salakos mellett.
A név, hangulatától eltérően, szép, gazdaságilag igen előnyös he

lyet jelölt. Az utóbbi években ide költöztek a város legtehetősebb 
emberei.

- Elképzelés?
- Vagy eladjuk - kapcsolódott be Ernő -, vagy mi tesszük hasz

nossá.
Helyszíni felvételek kerültek elő. Jácint ismerte a környéket, de 

azért alaposan szemügyre vette az összes fényképet.
- Arra gondoltunk, amennyiben megtartjuk, jó lenne paintball- 

pályának - mondta Viktor.
- Bámulatos gyorsasággal tudtatok megegyezni nélkülem - bic

centett elismerően Jácint.
- Nem, szó sincs róla - szabadkozott Laci.
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- Most vetődött fel mint lehetőség - tette hozzá higgadtan Viktor.
- Mekkora a telek?
- Hat és fél hektár, és az elrendezése...
Ernő nem tudta befejezni.
- Ott a nyárfák mellett? - gondolkozott Jácint.
- Van valami, amiről nem tudsz? - puhatolózott megrökönyöd

ve Gyula.
- Van, nagyon sok minden. Ej, fiúk, valami nincs rendjén - 

szemlélte Jácint kitartóan a kisfilmet. - Ekkora földdarab haszno- 
sítatlanul? Vajon miért éppen nekünk akarják eladni, erre gondol
tatok?

Mostanában másfajta üzletek kötötték le. Ez remek befektetés
nek ígérkezett, mégsem akart vele foglalkozni. A többiek felkészül
ten hárították az elutasítást:

- Bányaterület - szólt Laci. - El szeretnék adni. Csak nehéz ki
hámozni a módját. Ha hozzá akarunk jutni, akkor te tudsz a megfe
lelő emberekkel beszélni.

Jácitban újfajta gondolatok bontakoztak, ellenérzését legyűrte:
- Sokkal értékesebb, mint az eladók képzelnék, vagy akár ti.
- Hogyhogy? - méltatlankodott Viktor.
- Ha valóban sikerül megvásárolni - tette keresztbe könnyedén 

lábát -, nem szabad elkótyavetyélni. Továbbadása meg sem térhe
tett volna a fejetekben. Másodszor pedig, a festékpufogtatás olcsó 
szórakozás.

- Ismét kezdi a bonyolítást - jegyezte meg Gyula.
- Nincs semmi bonyolítás. Azt nem értem - az est folyamán 

másodszor lett keményebb a hangja -, ha ilyen ügyesek voltatok, 
miénk lehet...

- Nem biztos - lépett vissza Ernő.
- Megküzdünk érte - bólintott Jácint. - Tehát, ha ilyen értékre 

bukkantok, miért álltok meg félúton?
- Félúton?
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- Igen. Lesz azzal munka, költség bőven, de nem lövöldözünk. 
Csupán a bányató melletti kupacot kell legyalulni.

- Kupac? - hüledezett Viktor.
- Ezért mondtam, lesz vele munka. Szerencsénkre kavicsot 

termeltek ki, a talaj, a víz veszélytelen. Ha mindent tisztességesen 
elvégzőnk, sok pénzt fog hozni. Nem mellékesen, mi is szórakoz
hatunk. Igaz, először kénytelenek leszünk jó rendesen a zsebünkbe 
nyúlni.

- Minek munkát, pénzt ölni bele? - firtatta Ernő. - Felparcelláz
zuk, majd eladjuk, hiszen arra terjed a város.

- Éppen ez az! Megállítjuk a terjeszkedést. Ott bőven van új villa 
és tehetős ember. Nekik szórakozásra van szükségük.

- Ezért kell a festékgolyó. Következmény nélküli dirr-durr, leve
zetik indulataikat - vélekedett Viktor.

- Vezessék - egyezett bele Jácint -, de ne nálunk. Mi civilizációt 
ajánlunk, jó pénzért. Golfpályát kell oda építeni.

Csak a pisla fény zizegett Gyula mellett.
- Remek hely, csak dicsérni tudlak a felfedezésért. Ha ennyit 

kérnek érte, meg kell szerezni. Nem szabad késlekedni. Mócsányi 
kibogozza a szálakat. Ha bevesztek engem is az üzletbe - tette hozzá.

- Azt javaslom, feltétlenül törekedjünk a megvásárlására, majd 
eldöntjük, mi legyen a sorsa - tért magához elsőként Ernő.

- Holnap keressétek Mócsányit, ő minden titkok tudója, a la
birintusok kalauza. Tegye meg az első lépéseket, holnapután ismét 
találkozunk.

Ebben maradtak. Végre ellazulhattak. Jácint grépfrútot, barna 
cukrot, éles kést, rumot hozatott magának. Folytonos mozdulattal 
kettészelte a gyümölcsöt. A friss felületeket gondosan meglocsolta, 
húsát alaposan átáztatta az itallal, zárásként enyhén megszórta cu
korral.

- Jó, hogy megbeszéltük a lényeget. Nem biztos, hogy éjféltájt 
lesz kivel értelmesen társalogni - mondta kedélyesen.
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Megkönnyebbülten rendelték az újabb köröket. A nőknél előbb 
hágott magasra a jókedv, utói kellett érni őket.

- Holnap hol leszel? - kíváncsiskodott Gyula.
- Különös história.
Valami változott a hangjában. Tét nélküli történetet mesélt.
- Örököltem. Muszáj elrendeznem.
- Miért lett ennyire sürgős? - döntögette poharát Ernő.
- Mert Lombostanyán csak holnap lesz hivatalos ember.
Gyulán kívül senki nem hallott a településről.
- Mivel mész oda?
- Na, most figyeljetek - kanalazta a kellően összeállt gyümölcsöt 

-, vonattal! A korai járattal utazok, este érkezem vissza. Igyekeztem 
mindent kikeresni a térképen. A faluba nincs műút, legfennebb a 
községig vezet valami, amin darabjaira hull a jármű.

- Pontosan a sportautódnak találták ki - vigyorgott Laci.
- Onnan felfogadni azt a vállalkozó szelleműt, akinek van bátor

sága nekivágni a domboknak.
- Azt mondod, vonattal?
Néhányszor megismételték, és csóválták fejük. Külön humorfor

rás lett. A későbbi órákban rendesen röhögőgörcsöt kaptak, ami
kor a vonat került terítékre. Nem tudták elképzelni barátjukat a 
magyarszekeresi vicinálison. Az onnani másfél órás gyaloglás szin
tén próbára tette képzelőerejüket. Felálltak, és átmentek a szivarfüs
tös szalonba. Mindenki kiválasztotta a számára legszimpatikusabb 
bőrfotelt, italt rendelt. Az asszonyok jobban szórakoztak, ha az ablak 
alatti nagy díványt közösen foglalták el. Jácint konyakot kért és két 
szál Diademast. Mások inkább a cigarettát pártolták. Laci pipázott. 
Az ízek és szagok mámorán szép lassan belecsúsztak az éjszakába.

Másnap, a kevés alvás ellenére, Jácint korán az állomásra vitette 
magát, és az első osztályra szóló jegyet váltott Magyarszekeresig. 
Könnyű öltözékben, puha lábbeliben, hátizsákkal érkezett. Komo
lyan vette, sokat kell gyalogolni. A személyvonatot igyekeztek leg
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alább külsőleg időtállóan korszerűre tervezni. Helyenként a rozsdás 
alvázig húzódó ablakok részben megrepedezve, a kék plüssel be
vont ülésekből kifelejtették a szivacsot. Különben a több szakasz
ból álló, csuklókkal összecsatolt szerelvény belseje fényben fürdött. 
Jácint meglepő könnyedséggel fogadta el, így fogja maga mögött 
hagyni a rá váró ötven kilométert. Az elején változtathatott volna, a 
kalauz szólt, a másodosztályra ült be, de neki így megfelelt. Többet 
nem törődött a környezete állapotával. Örvendett, hogy nyugod
tan kémlelheti a tájat vagy bármit, amihez kedve tartja. Becsukhatja 
a szemét, nem ő vezet. Akkor nyílt ki, sőt kikerekedett. Az előtte 
levő sorban a túloldalon ismerőst pillantott meg. Tudta, hogy látta 
már valamikor a nőt, csak nem emlékezett, hol. Keresgélt erre-arra, 
sehol nem találta a felidézett irodákban, vállalatoknál, üzletekben, 
bankokban. Vendéglőben sem fordultak meg együtt. Vajon hol ta
lálkoztak? Előredőlve elmélyülten olvasott, dús barna haja arcába 
hullt. Minden megállónál kipillantott a vonatablakon, aztán újból 
könyvébe temetkezett. Végre eszébe jutott. Déli órákban szokott 
beülni a Valcerbe. A központi kávéház tavasztól késő őszig nagy 
járdaszakaszt bérelt. Szeretett ott kávézni, mert a szabad ég alatt a 
nagy nyüzsgésben, ugyanakkor a szépen kárpitozott berendezéssel 
elhatárolódva a tömegtől intézhette dolgait, vagy ha ideje éppen en
gedte, bámészkodhatott. Szemközt terült el a tágas, kockakövekkel 
kirakott főtér, ahol mindig történik valami. Ott látta a nőt.

Okos emberek elhatározták, legalább ideiglenesen kiköltöztetik 
a tudást az egyetem falai közül, közszemlére bocsátják. Mert akár
mennyire szeretné valaki, vagy skandálják jelszóként, a tudomány 
nem demokratikus jelenség, azaz nem mindenkié. Ennek a hely
zetnek feloldására törekedtek azok, akik arra gondoltak, legalább 
meg kell próbálni közkinccsé tenni. A derék úttörők úgy döntöt
tek, az ismeretek vékony szeletét mindenképp elérhető közelségbe 
helyezik. Kiszemelték a városközpont legalkalmasabb sarkát, ahová 
felhúzhatják a nemzetközi értekezletüknek helyet adó pavilont.
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Különböző méretű és hasznú épületek születésének naponta le
hetünk tanúi, legyinthetne bárki. Ámde itt teljesen új távlat nyílt. 
Nemcsak az építést, hanem a tervezés folyamatát is lépésről lépésre 
követhette az érdeklődő. Az arra kíváncsiaknak kész rajzok és kal
kulusrendszerek álltak rendelkezésükre. A biztonsági előírásokat 
betartó, egyben az esetleges ügyfeleket el nem riasztó megoldásként 
könnyen átléphető zsinórral körbekerítették az építkezési területet.

Mindjárt az elején csodájára lehetett járni a különös építőtelep
nek. Cement, mész, vasazat, beton, cserép helyett egyetlen anyagot 
lehetett látni, a nagy kötegekben érkezett falemezeket. Néhány mé
ter hosszú, alig tíz centi szélességű darabokat csomagoltak össze. A 
műszaki felszerelést mindössze a középen álló asztal, rajta körfű
rész, fúrógépek, néhány csavarhúzó és csavarkulcs képviselte. In
kább emlékeztetett asztalosműhelyre, mint épület születési helyére. 
Kosárfonás lett belőle. A diákok és a fiatal mérnökök folyamatosan 
illesztették egymásra a fadarabokat, szőtték az óriási hálót. A ke
reszteződéseknél átfúrták, csavarral összefogták. Nőtt az építmény, 
súlya gyarapodott. Egyelőre nem volt elég erős önmaga megtartá
sához, helyenként vascölöpökkel dúcolták alá. A méretek miatt az 
építési munkálatok napokon át tartottak. A kíváncsiak el-elidőztek 
ott. Legtöbbjük a szorgoskodók körül tátotta száját, de akadt, aki 
elkérte a rajzokat, és belekukkantott a számításokba is. Adott pilla
natban a részletek iránt érdeklődők közt Jácint is megfordult.

Az utolsó napon, amikor a hajlítható lemezek rácsozata hatal
mas sátor, jurta és dómkupola keverékét mutatta, a megvalósítók 
közösségén nyugtalanság uralkodott el. Miután kiemelték az összes 
fémoszlopot, a nyugati oldalon a fal behorpadt. Bármerről próbálták 
kijavítani, a hiba az önfenntartó épület összeomlásával fenyegetett. 
A kavarodásban az építők észre sem vették, hogy az elzáró zsinórt 
figyelmen kívül hagyva egy fiatal nő sétál be. Hosszú, hullámos ha
ját homlokából gondosan tarkójára simította, rövid szoknyája ráncai 
közé rejtett zsebébe süllyesztette kezét. Vizsgálódás közben tekintete 
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átsiklott a rácson, a szemközti járdára kalandozott. Valamin elré- 
vedt, megpihent, majd visszatért a szerkezethez. Arcának finom rez
dülései mutatták, tetszik, amit Iát. Nem törődött senkivel. Csak attól 
a pillanattól figyelt környezetére, amikor a makacskodó hiba foko
zódó hangnemet kezdett előcsalogatni a dolgozókból. Hogy jobban 
szemügyre vehesse mi történik, közelebb sétált a gubancos helyhez. 
A férfiak újabb támaszokért mentek, magára maradt. Ögyelgett, te
kintete ismét átkalandozott a járdára, visszatért, és cselekedett. Mire 
megálljt kiáltottak volna neki, a lány kihúzta kezét zsebéből, és hatá
rozott mozdulattal megtaszította a homorú részt. Reccsenés hallat
szott, előbukkant a hiba. A hajlékony lemezek valamelyike törötten 
került a szerkezetbe. A nyomravezető nem várta meg, hogy szidá
sok, esetleg dicséretek tömkelegébe falazzák, a kijáraton távozott.

A vonat nehezen kapaszkodott fel az utolsó szakaszon, ereje ta
lán a jó idővel együtt fogyott el. Végül bedöcögött Magyarszekeresre. 
Balról a megálló, jobbról sűrűn sorakozó fák határolták a két sínpárt. 
Jácint leszállt, és a vészjósló mennybolt alatt bement a váróterembe. 
A valahonnan előbukkanó forgalmistától érdeklődött, merre kell 
menni. Ismét átlépdelt a vágányokon, és lennebb haladva a csúszás
nak indult peronon, az áthatolhatatlannak tűnő erdő peremén rá
bukkant az ösvényre. Meredek oldalon kellett leereszkedni. Az alján 
kikerült a fák közül. Akármelyik pillanatban eleredhetett az eső. In
duláskor az azúrkék alatt erre nem gondolt. Más világba csöppent. 
Fontolóra vette, hogy visszatér az állomásra, ott várja meg, amíg 
eldől az idő szándéka. Megrökönyödve vette észre, a nyúlfarknyi 
távolság alatt drága lábbelije milyen állapotba jutott. A felsőjét víz
hatlan zsákjába gyömöszölte, és továbbment. Újabb lejtős szakasz 
következett. Nagyon csúszott az éjszakai csapadék miatt. Csupa sár 
lett a nadrágja is. Az útját álló patakocska fölött korhadó rönkön 
kellett átegyensúlyozni. Eltért, kaptatónak vágott. Maga mögött 
hagyta a vízmenti füzeket, és felkapaszkodott az emelkedőn. A táj 
kinyílt. És ma már másodszor erősen elcsodálkozott. Ott gyalogolt 
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előtte a nő, akit a vonatban látott. Nyilván amíg érdeklődött, ő le
szállt a másik oldalon, és jót haladt. Alig pár percig örvendhetett a 
társaságnak, mert a barátkozás érzetét menthetetlenül kiszorította 
a bizarrságé. Roppant valószínűtlennek hatott az egész. Ha éppen 
pihenőszabadságát tölti, talán teret enged játszhatnékjának. Most 
azonban nem akart egyebet, mint eljutni a faluba, elrendezni min
dent, és végérvényesen maga mögött hagyni az egészet.

- Où êtes-vous pressé? - szólította meg a nő, amikor elment 
mellette.

Mivel sok kilométeres körzetben rajtuk kívül senki nem járt 
arra, kénytelenül lassított.

- Hová siet? - ismételte meg.
Megfordult. A kérdező igazából nem remélt választ. Eleget néz

tük egymást, döntötte el Jácint, elindult. Vigyázott, a nő tudta tarta
ni vele a lépést. Nehezen haladtak, a sár marasztalta őket, és közben 
szitáltak a felhők. Az útitárs folyton beszélt, kellemes orrhangon fej
tegette gondolatait, időnként méltatlankodott, de nem állt meg. Az
tán felfigyelt valamire. Letért az ösvényről, nekiszaladt az oldalnak. 
Csúszkált, már-már hasra esett. Szandáljára kilós talpak ragadtak. 
Nem adta fel. Egy helyen a gyep hiányzott, mintha óriási kanállal 
szeltek volna ki a süteményből, látszott a talaj.

- Sol violet. Nem gyönyörű? Lila föld. Képzelje el - kiabálta le -, 
milyen szépeket lehetne ebből alkotni!

Jácintnak volt némi érzéke a széphez, viszont semmi kedve fog
lalkozni vele. Az idegen táj a barátságtalan idővel nyomasztotta. 
Különösen a rövid éjszaka után. Gyalogolt tovább, minél hamarabb 
túl akart lenni a képzeletében növekvő akadályon.

- Attends-moi! Várjon meg!
Jácint nem állt meg. Esélyt adott, hogy utolérje. Láb- és nyaktö

rést kockáztatva szaladt utána a feltáró.
- Maga miatt vagyok ezen a helyen, akkor miért nem vár meg?
Jácint szóhoz sem jutott, nem értett semmit az egészből.
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- D'accord - rázta le szandáljáról a nagy rögöket.
Sárosán is nagyon szép lábfejet, karcsú bokát villantott.
- Rendben van, elmondom. Amikor leszállt a vonatról, akkor 

vettem észre. Rögtön láttam, maga nem akármilyen ember, ráadásul 
átutazó, mint jómagam, kíváncsivá tett. Mi a fenét kereshet errefelé 
az istenhátamögötti helyen? Tudom, tudom, maga sokkal inkább 
kérdezhetné tőlem. Én nem olyan régen a Szekeresi Lovasklubbal 
végiglovagoltam a völgyön. Tehát megláttam magát, gyorsan össze
szedtem a holmim, leszálltam.

A legképtelenebb történet, amit a férfi valaha hallott. Mit vá
laszolhatott volna? Ha így döntött, az ő dolga. Később úgy találta, 
inkább a környezet és a konkrét helyzet miatt lepődött meg, hiszen 
mindenféle szerzettel összehozta már az üzleti élet. Most, hogy na
gyon magasra jutott, a legváltozatosabb, legfurcsább igényű és be
állítottságú emberekkel találkozott. A lány a könnyező, szepegő fir- 
mamentum alatt a valószínűtlenül kihalt tájban, minden képzeletét 
felülmúlta, és beléfojtotta a szót. A nő kitalálta a gondolatát.

- Engem ne féltsen. Ismerem a helyet, mondtam. Azért tudtam, 
többek közt, a lejárati ösvényről is. A mostani laza lekötöttséggel 
járó elfoglaltságom miatt rendszeresen ingázok ezen a vonalon. 
Magával tartok, ha nem zavarja. Ott lesz Lombostanya a katlanban. 
Én balra fogok menni. Átvágok a másik völgybe. Vagy tíz kilomé
ter után húzódik műút, vasút, mindenféle. Közben falu is van, ahol 
megpihenhetek.

Gyalogoltak tovább. Az energikus teremtmény nem sokáig bírta 
csendben.

- Lehet tudni, hogy tavasz van. Ha elvennék szemem világát, 
és a Föld másik feléről engednének le ide, akkor is felismerném a 
tavaszt. Csak a kikelet ilyen! Permetezik, hűvös, sőt, hideg a leve
gő, a madarak ettől függetlenül dalolnak. Quelle sorte d'oiseaux 
sont ceux-ci? Többféle ének hallatszik. Milyen madarak ezek? Miért 
nem tudja? A férfiaknak illik ismerni az állatokat.
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Jácint utoljára az iskolában foglalkozott ilyesmivel. A kereskede
lem és az emberek világát ismerte ki alaposan. Lassan megszokta a 
nő jelenlétét, türelmesen hallgatta csacsogását, és kitartóan túrta a 
sarat célja felé.

- Esetleg, ha fülembe ólmot öntenének. Csupán látnám a furcsa 
szürkeséget, amely a láthatárig ellopta a színeket, úgy is tudnám, 
május van, mert a virago, ez a gyönyörű apró nép, nem ijedtek meg.

A nehezen fogyó úton bárhogy erőlködött az elvégzendő do
logra összpontosítani, Jácintot foglalkoztatni kezdte, honnan ke
rült ide ez az ember. Persze, a vonatról. De mit kereshet külföldi a 
világvégére tartó ösvényen? Nagyon szokatlannak találta, és azzal 
a meggyőződéssel sokasodtak kérdései, hogy sohasem fog választ 
kapni rájuk. Nem hitt a véletlenekben, a valószínűtlen esetekben, 
nem beszélve a hókuszpókokról, csodákról. A pénz, az üzleti élet 
nagy pontosságot megkövetelő kíméletlenségéhez edződött. Tuda
tosan iktatta ki magából a kis és nagyobb varázsok csábítását. Soha 
nem várt eredményt olyasmitől, amibe előtte nem fektetett mun
kát; gyarapodást, amibe nem ruházott pénzt. Számára nem létezett 
másfajta gazdagság. Vagy legalábbis jó mélyre temette. Nyitott ka
put csak a tudásnak hagyott.

- Gyanús vagyok magának.
Jácint támadásnak vette a hirtelen jött kijelentést. A nő nem za

vartatta magát.
- Ha az ember távoli helyre kerül, amit fel szeretne fedezni, nem 

az a természetes, hogy mindent tanulmányoz? Nem mindegy ne
kem, hogy itt szállok-e le a vonatról vagy száz kilométerrel később?

Ez logikusnak tűnt, viszont sejtette, valami plusznak kellene el
hangzania. A felfedező többet nem szólt. Hagyta, hogy a férfi kí
sérletezzen elegáns lépteivel a szétázott úton. Nem nyargalt utána. 
Jácint jócskán előrehaladt. Ki tudja, mi lelte, nem bírt tovább ellen
állni a belső hangnak. Cipőjének bekötése ürügyén lehajolt, és visz- 
szalesett. Nem látott senkit. Felállt, nyíltan körbepillantott. A súlyos 
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fellegek állandó könnyezése közt, és a nyomasztó hangulatban is 
folytonosan fütyörésztek a madarak. Elindult.

- Ici, en haut! Persze, felfelé sohasem tekintünk.
A keresett a domb tetejéről szólt, ahová valamikor felmászott. 

Valószínűleg párhuzamosan haladt a férfival. Ez felbosszantotta, 
úgy érezte, tőrbe csalták. Szótlan ment tovább. A nő a nyomába ért. 
Nem erőltette a társalgást. Legalább húsz percig mentek némán. Ta
lán így marad, ha megbecstelenített csipkebokorhoz nem érnek. A 
gyengéd lelkű nem hagyhatta szó nélkül.

- Miféle szerzetek ezek? így megnyomorítani a szegényt!
Óvatosan szedegette le a tövises ágakra húzott söröspalackokat, 

dobozokat és néhány műanyag zacskót.
- Hihetetlen - méltatlankodott tovább -, errefelé jóformán nem 

él senki, és mégis ez!
Jácint sem örült, de szótlanul hagyta. Valahol valamit végérvé

nyesen elrontott, és már nem akarta kijavítani. Hamarosan a földút 
elágazott. A nő balra indult, jobbra intett:

- Arra megtalálja a falut. Ott a gödör alján.
Azzal tovább ment. Jócskán fent járt, amikor Jácint fülét hangok 

ütötték meg:
- Maga is tetszett nekem, amikor figyelt, amíg a kupolaház olda

lát helyére igazítottam. Isten áldja!
Jácint, immáron sokadjára, szóhoz sem jutott. Állt, és igyekezett 

emlékezetébe vésni a fogyó lányt. Érezte, utána kellene mennie, tudta, 
el kell végeznie, amiért elindult. Nem érkező löketre várt, ami esetleg 
letérítené útjáról. A nő többé nem fordult hátra, elnyelte a távolság.

A fölöslegesnek ítélt feladat kizökkentette megszokott életéből, 
elvonta fontos dolgaitól, amit tetézett az utazás. Nem a vonatozás 
volt az elégedetlenség forrása, hanem ami utána történt. Szünet nél
kül szitált, mindene átnedvesedett. A csomagja őrizte a száraz fel
öltőt, amit most hiába vett volna fel. Letért a falu felé. A szitálásból 
csorgás lett. Hangulata az úttal szállt mind alább. Leereszkedett a 
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teknőbe. Nehezen talált valakit, akitől megkérdezhette volna, merre 
menjen. A hivatalosságnak nyoma sehol. Eligazító)a vigasztalta, ez 
nem rendkívüli eset. Legyen bizalommal, az illető átjön a községhá
zától. Jácint bosszankodott, méltatlankodott, és nem értette, mi ke
resnivalója van itt. Az őskori terepjáró szakadó esőben zörgött be. 
Nem egy, négy küldött érkezett a polgármesteri hivataltól. Bemen
tek az elhagyott üzletben fenntartott irodába, behívták Jácintot.

- Üdvözöljük, Dorogi úr! - kedélyeskedett a falubíró.
Felvázolta a helyzetet, biztosította az ügyfelet, hamarosan min

den elrendeződik. Azzal leálltak, és valamilyen megfoghatatlan 
ürüggyel mind kimentek. Jó negyedóra múltán visszajött a vezető.

- Mi a szándéka az ingatlannal? - érdeklődött mosolyogva. - 
Most összeállítjuk az iratokat, valamikor el kell jönnie aláírni.

- Nem láttam. Gondolom, túladok rajta. Sohasem jártam erre
felé, mihez kezdhetnék vele?

- Természetesen. Csak előbb rendbe kell tennünk a dolgainkat.
Továbbra sem történt semmi. Jácintba kezdett visszatérni az 

élet. Megértette, ezek az emberek pénzre várnak. Lombostanyai 
mércével mérve bizony nem sajnálta a ropogós bankókat. A bíró 
szabadkozva tette zsebre az összeget, és ismét kiment. Rejtély, mer
re járhattak, hiszen ömlött a víz a magasból, de teljesen szárazon 
tértek vissza. És elégedetten. Jácint orrát pálinkaszag csapta meg.

- Ne haragudjon - szabadkoztak -, ebben a cudar időben sem
mit nem lehet csinálni.

Előkerültek a hivatalos iratok, hirtelen az is elrendeződött, ne 
kelljen ezért többször visszajönni. Mindent aláírtak, láttamoztak, 
iktattak. Gondosan fóliába csomagolták, úgy adták át. Topogtak 
tétlenül és egyre zavartabban. Nem lehetett elmenni, hiszen ez a 
nagyvárosi megvásárolta magának a közösségben való tartózkodás 
jogát. Szerencséjükre, éppen ő adta a feloldozást is:

- Nem tudnának elvinni a birtokomra?
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Elnevette magát. Mindenki értékelte humorát, de azért józanok 
maradtak.

- Utána mitévő lesz? Onnan merre?
- Várok, amíg eláll. Kimegyek a délutáni, esetleg esti vonathoz. 

Most hosszúak a nappalok.
A bizottság hümmögött. Szerettek volna dolgukra menni, még

sem akarták a vidéken járatlan, más életmódhoz szokott embert 
magára hagyni.

- Nem kellene elrekednie a felhőszakadás miatt.
- Ne aggódjanak! Átveszem, ami jár, legalább tudjam, mit aka

rok eladni.
Beültek a kocsiba, a helyszínre indultak. A jármű recsegett, ro

pogott, fura hangok hagyták el. Óvatosan célhoz értek. A titkár zse
béből kulcsok kerültek elő. Kizárta a kaput, átadta a csomót. Meg
kérdezték:

- Biztos?
- Igen - jelentette ki határozottan az új tulajdonos.
A motor felzúgott, elmentek.
A kövér május benépesített minden sarkot. A bozóttá sűrűsödött 

fűtől alig lehetett a kaput kitárni, átvágni az udvaron. Az időjárás 
nem engedte a bámészkodást. Azért a ház részben így is megmutatta 
hibáit. Az ereszről ömlő víz befolyt a tornácra, onnan tovább a bejá
rat alatt. A kizárt ajtó magától lódult be. Félúton elakadt a felpuffadt 
padlón. Tompa világosság harapott járást a porba, pókhálóba bur
kolt szobában. Jácint nem vizslatott másfelé, mert szék állta útját. 
Elvette, lefújta a fátyolnyi szürkeséget, kiült a tornácra, és strázsált, 
hátha elmúlna az eső. Szó sem lehetett ilyesmiről. Sőt, a falut körbe- 
ölelő oldalakról mind kövérebb felhők gurultak alá, szemérmetlenül 
pukkantak szét a kémények felett. Közben a hivatalban és az utána 
elmúlt idő alatt megszikkadt a különös anyagból készült öltözete. 
Elővette a száraz felsőt, magára öltötte, a cipzárral bezárta a meleget. 
Rámeredt az égi áldásra. Életében először tapasztalta, hogy csupán 
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a körülményektől függ, ki mekkora, hol helyezkedik el a társadalmi 
ranglétrán. Nem a nagyvárosban tartózkodott, ahol fiatal kora elle
nére rengeteg célt elért és a mindennapok küzdelmében, sőt, a nagy
ragadozók világában biztos helyet épített ki magának. Itt az időjárás 
változására váró drága szabadidőruhába öltözött senkivé vedlett. 
Akiben ugyan változatlanul működött az egészséges önértékelés, de 
azt ez a világ nem érzékelte. Igazából nem ismerte a kiszolgáltatottsá
got. Ez az új valami bújt a bőre alá, és szegte kedvét. Zsákjáért nyúlt, 
nedves kendővel megtörölte kezét, a hőszigetelt részből szendvicset 
vett elő. Megette, majd jobb híján, rágógumit falt be. Éhségét elverte, 
megmozgatta magát, visszaült székére. Megkísérelt erőt önteni ma
gába. Ismét felállt, átlépett a küszöbön. Az alacsony mennyezet alatt 
éppen csak ki tudott egyenesedni. Kinyitotta az ablakot, a táblákat 
kihajtotta. Vaskályhából, néhány bútorból állt a berendezés. Innen 
másik, kisebb helyiség nyílt. A tűzhely mellett virágmintásra festett 
szekrény, asztal állt. Seprű, szemétlapát ácsorgóit az ajtó mellett. 
Ezeket nem vette észre. Visszament a tornácra. Figyelmesen feltér
képezte az udvart. Mindenhol hatalmas bozót, amely a csalánossal 
körbeölelt szintén derekasan megnőtt málnabokrokat nem tudta 
maga alá gyűrni. Zsenge levelek jelezték, bőven benne járnak a ta
vaszban. Azt a részt tüzetesebben megvizsgálta. Akkor jött rá, hogy 
a mögötte húzódó, fáradt olajjal lekent csűrnek az elejét látja, és a 
tekintélyes építmény az ő tulajdona. A hivatalos papírokban mellék
épület néven szereplő tétel. Nem törődött vele többet, hiszen annyi 
esztendeje állt elhagyottan, abban csak a szél lakhat. Az özönvíz azt 
sem engedte, hogy kidugja fejét az eresz alól. Ha megteszi, láthat
ja a falhoz csatolt kemencét és a léckerítésen túli terebélyes lugast. 
Elvadult gyümölcsfákkal, kaszálható területtel, korhadó cölöpökre 
erősített szakadozott dróthálóval elkerített konyhakerttel. Miként 
telhettek nagybátyja napjai, aki társtalan élte le egész életét? Rájött, 
felfoghatatlan neki az itteni lét. Mihez kezdhetne ebben az elszige
teltségben? Hová lépj, ha valamire szükséged van? Egyáltalán, hol 
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lehet tisztálkodni, mosni, ételt beszerezni, kenyérért kihez fordulha
tott, fordulhat az ember? Szomszéd sincs. Udvarok, kertek határol
ták erről-arról a területet, de mozgást nem látott. Közben gondolatai 
a telekvásáron jártak. Várta, hogy az egyezség alapján értesítsék a 
fejleményekről. Nem hívták. Sőt, feltűnően nem kereste senki. Elő
vette telefonját. Mint később kiderült, nem csak nála, de a faluban 
sehol nem volt elérhető a hálózat. Csakugyan elvágták a külvilágtól. 
Karját mellén összefonva, vállát a tornácoszlopnak vetve szemlélte 
tovább a helyet. Emlékei szerint mostanáig nem történt meg vele, 
hogy órákon át ilyen semmittevéssel töltse az idejét. Délután még 
mindig sírt a világ, csak estefelé állt el a pityergés. Kibújt a falu a víz 
alól. Bezárt mindent, vette csomagját, indult. A közös kerítés tetején 
egy nő feje jelent meg.

- Jó estét, fiatalember!
- Jó estét! - biccentett vissza.
Az idős asszony nem állt meg. Rejtett kaput nyitott ki.
- Kati néni - nyújtotta kezét. - Hová megy?
- Haza.
- Aha, igen, igen. Na de mivel?
- Vonattal.
- Jaj, azzal bizony nem. Ne menjen sehová az ifjú úr, mert nincs 

vonat. Beomlott a Szálkás. A hegyoldal átszakított mindent - intett 
a katasztrófa irányába az asszony. - Ne búsuljon, nálam ellesz, aztán 
hazajut.

Jácint nem tudta, mitévő legyen. Hirtelen nagyon kezdett ra
gaszkodni a kidőlt-bedőlt oldalú hajlékához. Kati néni nem eről
tetett semmit.

- Gusztálgassa kedve szerint az újdonságot, később átjön hoz
zám. Ezen a kicsi kapun.

Jácint bement a házba, villanyt akart gyújtani. A kapcsoló mű
ködött, áramnak nyoma sem. Az utcáról férfi lépett be.

- Jó estét - kiáltotta távolról -, nálunk rekedt.
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A hírek elképesztő gyorsasággal terjedtek.
- Jó lett volna villanyt gyújtani.
- Ó - legyintett a jövevény, azzal sarkon fordult, és távozott.
- Nofene, ki érti? - nézett Jácint hosszan utána.
Nem sok idő múltán ismét megjelent. Kaszát hozott magával. 

Leakasztotta válláról, gyakorlott mozdulatokkal széles sávot vágott 
az utcától a lépcsőig.

- Nincs cigarettája?
- Nincs, nem dohányzom.
Nem látta értelmét belemélyülni a szivarozási szokásokba. A 

helybéli nem akadt el ezen. A tornácra lépett, a falon kis fekete la
pocskát hajtott el. Zsebéből biztosítékot vett elő, becsavarta.

- Örökké így csinálják a villanyosok - kacagott. - Na, kattintsa fel!
Poros, gyenge fényű izzó kelt életre, derengés lett a konyhában. 

Jácint pénzt vett elő, megköszönte a segítséget.
- Domi bácsi mindig tartott finom pálinkát.
Jácint pillogott, nem tudta, honnan vehetne elő ilyesmit.
-Ott.
A festett szekrényben több teli üveg sorakozott. Kivett egyet, ki

húzta a dugóját, beleszagolt.
- A magáé - nyújtotta át.
Ismét egyedül maradt. Kicsit leltározott az enyhén dohos szek

rényekben. A vendéglőkben megszokottól teljesen eltérő edények, 
evőeszközök húzódtak meg. A kályha közelében toronyba hegye
zett párnával és rengeteg paplannal megrakott ágy várakozott. Hir
telen árnyék vetődött a padlóra. Kati néni állt az ajtóban, bal kezé
ben tányér, a másikban kancsó, karján törölköző.

- Hoztam lángost, ma egész nap nem evett semmit. Ugye?
Nem tudta, Kati néni honnan szerezte értesüléseit, de jól esett a 

figyelmesség. Megmosta a kezét, leült az éppen leporolt asztalhoz, 
és jóízűen falta az olajtól fénylő sülttésztát.
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- Miután evett, vegye el onnan a vedret, öblítse ki, húzzon vizet 
a kútból. Maga fiatal, meg sem kottyan. Nekem mostanában nehéz.

Amint lejárt a vacsora, és vizet hozott, úgy érezte, meg kell vé
denie valamit. Fogalma sem volt, mit, csak annyit tudott, hogy az 
éjszakát ezek a falak közt tölti. Kati néni némi igyekezet után be
látta, a fiatal úr helyesen teszi, ha vigyáz tulajdonára. Alig hagy
ták magára, eszébe jutott, miért kellett így választania. Koszosnak 
érezte magát, elborzadt, ha eszébe jutott, hogy nem hozott semmi
lyen csereruhát. A teendőket sorakoztatta gondolatban, miközben 
cselekedett. Szakadozott törlőkendőt talált. Megáztatta, kicsavarta, 
letörölte az összes bútorról a port. Megbontotta az ágyat, a pokró
cot alaposan kirázta. Mindent leszedett, csak a matracot hagyta. A 
mosdótálba vizet öntött, kimosta a zokniját és alsóneműjét kitere
gette. Egészen késő lett, mire mindent befejezett. Ruhástul feküdt 
le, betakarózott. Az éj folyamán többször is felébredt, mert valami 
kitartóan rágcsált. A cipőjét erővel a zaj irányába dobta. A puffanást 
olyan hang kísérte, mintha valami leesett volna. Csend lett. Vissza
aludt. Folytatódott a rágcsálás. A másik lábbeli repült, ha lehet, még 
nagyobb erővel. Ugyanoda érkezett, és két csattanás hallatszott. To
vábbi keze ügyében levő tárgyak landoltak a zugban, lassan érkezett 
a borongós reggel. Nem esett. Kati néni az első mozgolódásra meg
jelent. Jácintot meggyötörte az éjszaka.

- Ha valami baj történik, szoktak-e segítséget kérni?
- Az nem könnyű - igazított fejkendőjén az öregasszony. - Hogy 

is van? Álljon csak! Igen, igen. Ki kell menni a temető dombjára - 
mutatta az irányt.

Jácint más fontos dolgot is megtudott:
- A papiak melletti nagy kőkapu alatt bolt működik.
Összeszedte magát, elment. Első megállójánál az eladó félsze

gen álldogált bent, mert nem érkezett friss áru. Ez amúgy kimerült 
volna néhány láda kenyérben. A nagyon fontos esemény a minden
napi jellegzetes motorzúgás felcsendülése. Mint kiderült, az üzletet 
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a tragacs terepjáró tulajdonosa működteti. Tegnap lepusztult a jár
mű. Jácint ebben a pillanatban meggyőződött arról, hogy teljesen 
elzárták a külvilágtól. Sürgősen a temető felé vette az irányt. Tisz
tázni akarta a kérdést a lehető leghamarabb, megnyugtató hangokat 
hallani azzal kapcsolatban, hogy bármikor hazatérhet. Az oldalban 
valóban működött a készülék. Kedve nem lett jobb. Gyulát sikerült 
elérni, aki tudatta, a Szálkás lecsúszása jámbor dolog, ha figyelembe 
veszik, hogy a folyóvá duzzadt patak hordaléka összetörte a főút 
legnagyobb hídját. Holnaputánra ígérték a javítást.

Leült a közeli sír szélére. A semmi tolakodott, de ő nem hagy
ta magát. Régebbi történet jutott eszébe. Azokra a fiúkra gondolt, 
akikkel valamikor rengeteg időt töltöttek el együtt, s akikkel újab
ban eléggé ritkán látják egymást.

A késői órába nyúló baráti összejövetelről tartott hazafelé. A friss 
levegő, a néptelen utcák csendje jótékonyan hatott a hosszan tartó 
beszélgetés után. Sokáig nem jutott eszébe semmi. Hagyta, a kelle
mes szellő átdörzsölje testét, lehűtse zsibongó agyát. Hosszú út állt 
előtte, felfrissülhetett. Kicsit ki akarta rázni magát, nem teljesen el
szakadni az est hangulatától. A társalgásnak semmi köze nem volt a 
nosztalgiázáshoz. Az a két felszólalás sem öltötte magára az emléke
zés rózsaszín köntösét, ami a gyermek-, illetve kamaszkorhoz való 
kötődésük miatt bizony beleeshetett volna ebbe a csapdába. Az első 
történetben a deresedő fejű fiatalember kijelentette, praktikussága 
miatt szívesen előkeresné gyerekének a hajdani szobáját benépesí
tő bútort. Amelyre rárajzolta zsíros kenyerét, tette hozzá. A hajdan 
együtt gyerekeskedőknek eszébe jutott, miről van szó. A második 
eset bonyolultabbnak ígérkezett. Ez az apa középiskoláskori szo
báját szerette volna újból berendezni gyermekének. Mindannyiuk 
emlékezete szerint annak idején vonatfülke pontos másolata költö
zött a második emeletre. Barátjuk szükségét érezte az ismétlésnek, 
felépítésével remélte a most hasonló korú fia viselkedését megér
teni. Ezekből a gyakorlati kérdésekből és némely aggodalommal 

137



átszőtt helyzetjelentésből született az utolsó játék. Mindenkinek el 
kellett mondania legalább egy titkos vágyát. A sorra kerülők válto
zatos feleletet adtak a felkérésre. Komoly férfiakhoz illően elenyésző 
számban szakadtak el a valóságtól. Kivitelezhető, különböző okok 
miatt halogatott tervek hangzottak el. Jácint sorra felidézte. Egyet
len esetnél időzött többet. Valamikori padtársát, kedves barátját 
látta maga előtt, amint föláll, és kijelenti a jeles gyülekezet előtt, kí
vánsága, hogy szabadon pisilhessen. A válaszok az elfogyasztott ital 
és a vérmérséklet függvényében váltakoztak, egészében véve pedig 
röhögésbe fulladtak.

Nincs ezen mit kacagni, döntötte el. Tételezzük fel, most kis- 
dolgát kellene végezze. Bizony bajba kerülne. Az éjszakai utca jó
tékonyan falazna neki, ez nem lenne akadály, ám ő nem érezné 
jól magát. Végiggondolva a lehetőségeket, napszaktól függetlenül, 
a város teljesen alkalmatlan a gondtalan megkönnyebbülésre. Ott 
helyben határozott. Kihasználva a hétvégét, kirándulni megy. Már 
akkoriban céltudatos, rugalmas, a különböző helyzetekhez köny- 
nyen alkalmazkodó embernek, ugyanakkor bizonyos szempontból 
távolságtartónak és időnként vaskalaposnak ismerték.

Reggel fölszállt a városközeli járatra és a hegyen annál a meg
állónál, ahol gyerekkorában csapatostul vetették be magukat a sű
rűbe, leszállt. Megütközve tapasztalta, a fák eltűntek, mindenhol 
körbekerített magánterület húzódik. Sokat gyalogolt, míg látszólag 
a természet tulajdonát képező helyre érkezett. Rettenetes bűz és 
hangzavar fogadta. A kiesett évek felismerhetetlenné tették a ma
gaslatot. Másnap pontosan az ellenkező irányban hagyta el a várost. 
Ott sem járt több sikerrel. A nyugalomhoz, békéhez nyilván jóval 
távolabb kellett volna menni, amire pillanatnyilag nem tudott időt 
szakítani.

így üldögélve az elmúlt esztendők cizellálta emlékek közt, észre 
sem vette, mintha megrendelésre történne, környezete odaigazo
dott, ahova kell. Most fog lezárulni a csalódásokkal tarkított tör
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ténet. A felhők összetorlódtak, bevezető nélkül kezdett zuhogni. 
A vízfüggöny elzárta a falutól. Mintha útközben eltévedt volna, és 
amíg kereste a helyes utat, a tavaszi zápor áldozata lett. Utána, nem 
törődve az esetleges látogatókkal, anyaszült meztelenre vetkőzött. 
Türelmesen engedte, hogy a szerénykedő Nap tegye dolgát. Mi
előtt visszavette ruháit, kiment a temetőből, ráállt az első elejébe 
akadó nagy kőre, és vizelt. Gondolatban megosztotta barátjával a 
szabad megkönnyebbülés egyszerű, ugyanakkor felszabadító ér
zését. Egyben megpróbált erőt meríteni belőle a kényszerűségből 
Lombostanyán töltendő napokra. Hihetetlen, csóválta a fejét, mi
lyen rövid idő alatt válhat az ember teljesen védtelenné. Egyik nap 
mindene megvan, aztán furcsa véletleneknek köszönhetően az 
egész a feje tetejére áll. Később a megtisztulás és a teljes erejében 
tündöklő Nap helyére billentették a kedélyét. Megszáradt a hol
mija, felöltözött. Hazafelé ismét betért az üzletbe, vásárolt néhány 
szükséges dolgot. Otthon megvizsgálta a helyet, ahová lábbelijét és 
a párnákat dobálta az éjszaka. A vakolat lehullott, elképedve vet
te észre, átlát Kati néni udvarába. Megkopogtatta a falakat, a leg
több helyen kongott. Mihez lehetne ezzel kezdeni? Elképzelése volt, 
megvalósítható válasza nem. Az udvaron ösvényt taposott a fésze
rig. Onnan mérte végig teljes valóságában a kunyhót. Borzasztóan 
foghíjas fedél próbálta védeni. Nagy lyukas sajt, nem csoda, egerek 
tanyáznak benne. Innen minél hamarabb el! A csűrkapun lakat ló
gott, hozzá kulcs a zsebében. Erőből húzta a reteszt, ami végül enge
dett. A deszkák közt átszűrődő fénylemezek fekete halmokon törtek 
furcsa vonalakká. A bejárat melletti falon dokkból készült köpeny 
lógott. Arrább harcsafűrész és furdancs. A földön lassan értelmet 
kaptak a kupacok. Gondosan egymásra rakott cserepek sorakoztak 
cementes zsákoknak támaszkodva. Megbökdöste, tartalmuk nem 
kövesedett meg. Arrább vékony fagerendák alkottak szabályos ra
kást. Gyalupad következett. Nem tudta, mi célt szolgálhat. Mellette 
faragott tetejű láda. Alig nyúlt hozzá, elszakadtak a pókhálózárak.

139



Benne rengeteg szerszám várakozott hasznos kézre. A legnagyobb 
rakás felfűrészelt tűzifából állt. Milyen ember volt ennek a magta
lan családnak az utolsóelőtti férfitagja? Mindent előkészített, de el
ment, mielőtt dolgát elvégezhette volna. Csodálkozva ismerkedett 
néhai rokonával a porladó fényben. Az öreg tehetséges lehetett, vé
lekedett. Hunyorogva tért vissza a fátyolos ég alá. Az eresz alatt te
rített magának a vásárolt dolgokból. Jó étvággyal evett. Utána ismét 
a csűrhöz ment. Leakasztotta a köpenyt, kirázta, felvette. Hosszban 
illett rá, bőségben szinte kétszer belefért. Jó nagyra nőtt valamikori 
tulajdonosa, mustrálta magát. A tornácon felmászott a padlásfeljá
róhoz, eltolta a lappancsot. Magasabbra araszolt. Onnan jól látszot
tak a hibás cserepek, a hiányzók helye, és az oka, a rengeteg víz hová 
tűnt el, miért nem ázott át a mennyezet. Vastag porréteg nyelte el. 
Áthordott egy adag cserepet, a létráról felrakosgatta. Utánuk má
szott. Számolt. Először a réseket kell befedni. Óvatosan egyensúlyo
zott a recsegő deszkákon. Néhányszor beütötte a fejét, mire sikerült 
betájolnia a teret. A legsérültebb részeket kereste. Folyton a kunyhó 
és a csűr között járkált. Szállította a fedőanyagot. A rosszakat sza
bályos halmokba rakta. Teltek az órák, belefeledkezett a munkába. 
Kitöltötte a foghíjakat. Ettől, meg attól, hogy bőven maradt cserép, 
jó kedve lett. Amire lemászott, elfogyott a fény. Ekkor megjelent 
Kati néni.

- Ma nem értem rá sütögetni, most jöttem haza. Azért csak jöj
jön, valamit vacsorázunk.

Összeszedte a konzervjeit, úgy ment vendégségbe. Ettek, időn
ként az asszonyra pillantott. Hány éves lehet, tűnődött. Közelít a 
nyolcvanhoz. Napestig túrja a földet. Keze kibogosodva, ujjai ösz- 
szegörbülve, ki sem tudja egyenesíteni őket. Ilyenkor pihenni kel
lene. Valami nagymamásat játszani. Micsoda istenverte élet! Innen 
holnap mindenképp elmegy.

Kati néni marasztalta. Inkább saját ágyában aludt. Fáradtsága el
lenére kimosta zokniját, bugyiját. Ingerülten meredt cipőjére. Eszé
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be jutott, a tető legalább rendben van. A csatornát is a helyére iga
zította. Ettől picit felvidult. Megszakítás nélkül aludta át az éjszakát. 
Másnap tudta, délután előtt hiába telefonál. Végtagjaiban lapult a 
tegnap, de jól kipihente magát. Megütközve vette észre, újabb helye
ken hullt le a vakolat, és nem hallotta, amikor potyogott. Igaz, akkor 
is történhetett, amikor a magasban dolgozott. Ágak kandikáltak ki 
a falból, földrögök. A túlsó oldalon tartott a vakolat, különben a 
külvilág beköltözött volna a szobába. Vizsgálgatta, és rájött, érdekli 
az épület sorsa. Az idők folyamán a jobb hátsó oszlop kicsúszott, 
kifordulással, a fal beszakadásával fenyegetett. Kicsit megpiszkálta 
a környékét. A tapasztás könnyen levált, a kis gombócok szétgurul
tak. Csupasz pereme a levegőben lógott. Teljes valóságában látszott 
milyen nagy a baj. Kiszaladt, a közös kapun átment a szomszédba. 
Ha nem állítják helyére az oszlopot, és nem öntenek erősítő övét, 
megjósolhatatlan, mikor omlik össze az egész. Eh, legyintett, el kell 
adni. Az új tulajdonos lebontja, használhatóan tágas, kedve szerint 
beépíthető területhez jut. Kissé csodálkozott, és később számon 
kérte magától, mi történt vele. A határozatlanság, a kapkodás távol 
állt tőle. Mi lelte meg? Ez a hely lassan szétszedi. Észre sem veszi, 
és leépül. Visszament, a konyhában levetette a köpenyt, leporolta 
magát. A hosszúra nyúlt árnyékok közt elindult a temető irányába. 
Üzleti ügyeiről akart beszélni a szükséges emberekkel, majd elérni 
valakit a másik telek kapcsán. Egyébként ez utóbbi koránt sem fog
lalkoztatta olyan nagyon, hiszen tudta, legfennebb hosszas eljárás 
után kerülhet birtokukba. Tulajdonképpen azt akarta hallani, ki 
és mikor jön utána. Kilépett a kapun. János közeledett, aki kaszált 
neki, és biztosítékot tett. Inkább kerülte volna a találkozást, ponto
sabban, az időtöltést, de nem térhetett ki előle.

- Jó estét! - emelte az kalapját.
- Jó estét!
Hiába használta a máskor tökéletesen beváló távolságtartó 

hangját, Jánost nem érdekelte.
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- Kezdi megszokni nálunk?
- Egyáltalán nem, folyton az eltávozás lehetőségét keresem.
- Ne siessen az úr, kert van, udvar, lakás.
- Milyen lakás? A fejemre omlik.
Rögtön rájött, pluszban beszélt. Későn.
- Hol omlik?
Jácint nem akart részletekbe bocsátkozni. A temetőbe igyekezett 

felvenni a kapcsolatot az ő világával, megszervezni az eltávozást. 
Ennyi az egész. Nem volt semmilyen nagy igénye. Ötven kilomé
terrel arrább akart lenni.

- Most nem érek rá, megyek a temetőbe.
- Vigyen magával lámpát, mert mindjárt kihuny a Nap.
Tényleg erősen szürkülődött, Jácintot elgondolkoztatta.
- Jól van, nem bánom, jöjjön, megmutatom.
János megvizsgálta kívül, belül. Kati néni távolról asszisztált.
- Ezzel lesz munka.
- Döntsön sorsáról az új tulajdonos.
- Miféle? - kapta fel a fejét János. - El akarja adni? Amit Domi 

bácsi épített? Egy idegennek?
- Én is idegen vagyok.
- Nem, maga, még ha - mint mondja - nem járt a falunkban, 

akkor is a mifélénk.
Jácint úgy tekintett rá, mint aki nem hisz a fülének.
- Az este próbára tettem - bólogatott János.
- Hát persze - lépett közelebb Kati néni. - Az éjszaka nehe

zen aludtam. Míg a nagy csendet hallgattam, egyszer csak arra 
eszenkedtem, maga az a kicsi fiúcska, akinek Domi állandóan tá
nyéralmákat adott.

Jácintot kibillentette hűvös megfontoltságából a hirtelen támadt 
ragaszkodás, a szarkofágból kipattanó történet. Hamar visszanyerte 
egyensúlyát.

- Soha nem találkoztam a bácsival.
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- De bizony magácska lépte át küszöbünket.
Nem lehetett tovább hallgatni komolyan. Nevetett, és méltatlan

kodott.
- Nem nagyon értem, miért teszik velem. Utóvégre mindegy, az 

első adódó alkalommal, vagyis holnap, eltávozok, mint a szélvész.
Kati néni nem szólt semmit. Felállt, hazament. János rövid hall

gatás után ismét előhozakodott:
- Nem lenne éppen olyan nagy dolog az első lépést megtenni. 

Kicsinyenként kijavítaná. Nem kerülne tán olyan sokba.
- Nem pénz kérdése. Nem érti, hogy semmi közöm az egész

hez? Megörököltem, mert bátyám halálával rajtam kívül senki nem 
maradt a családból. Láthatja mennyi időbe telt, amíg eljutottam ide. 
Ezután sem lesz ez ennél fontosabb.

- Kati néni magának adná azt a nagy követ a kút mellől. Begurí
tanánk a sarkon az alapgerenda alá, helyére húzatnánk az oszlopot, 
körbeöntenénk. Nem szaladna szét az épület.

Mint furcsa felkiáltójel jelent meg az ajtóban Kati néni.
- Tessék.
Fényképet nyújtott át. Jácint elvette, rápillantott, visszaadta.
- Nem ismerem őket.
Kati néni megigazította fejkendőjét, odahajolt, úgy magyarázott:
- Ez Domi, ez én, ez... Ez kicsoda, János?
- Nem tudja? A régi kántor, aki valahova elköltözött.
- Na, a kántor, ez a legnagyobb fiam, ez a csepp gyermek nagy 

almával, ez magácska.
Jácint ismerte az embereket, nagyon nehezen lehetett túljárni az 

eszén. Látta, a mellette levők hiszik, amit mondanak. Az asszony, 
hogy a fényképen ő az a kisgyerek almával, János meg azt, hogy 
nem szabad eladni, ami Dorogi Domokos után maradt. Mi lehet 
ezzel a céljuk? Felállt, hozott két üveg pálinkát, odaadta a két em
bernek, elvette az asszony kezéből a fényképet, az asztalra tette.

- Jó éjszakát!
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A látogatók némán távoztak. Megmosdott, evett néhány falatot, 
kiöblítette dolgait, lefeküdt. Holnap érte jönnek, nem tér vissza soha 
többet. Valahogy eszébe jutott a francia nő. Azt mondta, örvendeni 
kell minden ismeretségnek, találkozásnak. Ha valahol várnak, az 
nagyon kedves dolog. Butaság! Valamit akarnak ezek az emberek, 
de bármi legyen az, őt nem érdekli. Csak hazamehessen.

Reggelre elfelejtette az egészet. Amikor felkelt, az első dolog, 
amivel találkozott, az asztalra helyezett kép volt. Kezébe vette, hosz- 
szan nézte. Idegenek álltak előtte, és senki nem élt a világon, aki 
igazolhatta, vagy cáfolhatta volna, ő is ott van a képen. Nem fontos. 
Nem fényképek alapján kell dönteni. Összeszedte magát, elindult a 
temetőbe. Sikerült elérni az embereket. Az üzleti ügyek fennakadá
sok nélkül mentek, és a hidat is javították. Talán este járható lesz. 
Elégedetten fordult vissza. Gondolta, kicsit lazít. A papiak közelé
ben találkozott Jánossal.

- Bent rekedtünk. Minden szétázott, járhatatlan az Iharos rész, 
nem lehet a földön dolgozni.

- Akkor pihenhetnek - ment tovább.
Útközben feltűnően sok embert látott a máskor ebben az órá

ban kihalt utcákon. A szerény faluban apró, többnyire rendezett 
porták álltak. A rossz állapotban lévőkben nem lakott senki. A kö
zeli elutazás kilátása könnyebbé tette a lelkét. Teljesen higgadtan 
gondolkozott. Nem szabad ebbe pénzt ölni. Legyalulni mindent, 
újat építeni. Erre hazaért. Ismét a fényképbe botlott. Tudta, nincs 
lehetőség utánajárni, többet nem foglalkozott vele. Félretette, ne 
sérüljön. Letakarította az asztalt, evett. Utána kiköltözött. Szeretett 
a tornácon ülni, mert nem takarta a benti sötét, ugyanakkor az 
idegen falutól elválasztotta az udvar, kerítés. Az előtte levő házat 
vizsgálgatta. Magas fal apró ablakkal. Nem tudnak építkezni, vonta 
le a következtetést. Mondták neki, Kaszás Márton nevű ember la
kik ott feleségével, mert gyerekei kirepültek. Ettől függetlenül meg
tért fejében, lakatlan. Igaz, a férfi a vasútnál dolgozik, ezért jó va
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lószínűséggel a földcsuszamlás tartja távol. Az asszony a városban 
rekedt. Megtudta, Márton szabad idejében kőfaragó. A falu újabb 
építményeinek nagy részéhez ő faragta a köveket. Jácint maga előtt 
látta, amint a hatalmas termetű ember kénytelen görnyedten jár
kálni a lakásában. Arra eszmélt, történetek kitalálásával szórakoz
tatja magát. Ilyen sem esett meg vele mostanig. A széthullás fenye
geti. Az utolsó és talán legerősebb figyelmeztetés. Innen a lehető 
leghamarabb el kell menni. Hogy valamiként elüsse az időt az esti 
telefonálásig, ugyanakkor kirángassa magát a képzelgésekből, el
ment a fészerhez, elővette a sövényvágó ollót és egy gereblyét, majd 
megnyírt minden elburjánzottat. Kissé sután fogva a szerszámot 
összegereblyézte. Órák múltán, éppen megállt pihenni, arra lett fi
gyelmes, az úton egyenruhás ember vonul el. Tányérsapkája alól 
rövidre vágott őszes haj bukkant elő. Táskáját gondosan kezében 
fogva egyenes testtartással lépegetett a százhatvan centis férfi. Já
cint, idegenkedése ellenére, a lehető legrövidebb idő alatt szokott 
hozzá a falu rendjéhez:

- Jó napot! - köszönt ki.
Az ember serény mozdulattal fordult oldalra. Pillantásnyit tar

tott, amíg rájött, ismeretlent lát.
- Adjon isten! - válaszolta.
Azzal továbbment, a szomszéd kapun betért. Jácint csodálkozva 

azonosította a kőfaragót. És mint akinek ezúttal minden mindegy, 
hozzátette:

- Legyen hát kőfaragó.
Alaposan becsapott a szabadjára növő bokrok közé, bőven ke

rült gyűjtögetnivalója. Eltel legalább másfél óra, amikor nyílt a 
kapu. A szomszéd jött. Vászonnadrágot, szvettert, kemény, előkés 
sapkát vett magára.

- Kaszás Márton - mutatkozott be.
Jácintot egyetlen dolog érdekelte:
- Visszaállt a vasúti forgalom?
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- Vissza. Ezen dolgoztunk mostanig.
Jácint nem rejtegette örömét:
- Nagyszerű!
- Igen - mondta fáradtan az ember - lehet utazni.
- Elnézést, muszáj telefonálnom.
- Menjen nyugodtan.
Jácint otthagyta a szomszédot, semmit nem zárt be, sietett a te

metőbe. Szólt, nem kell autóval utána jönni. Lebonyolította az ille
tékesekkel is üzleti ügyeit, és visszafordult. Távolról hallotta, a kocs
ma hangos, helyenként beszélgető embereket látott. Nem annyira 
kihalt a település, gondolta. Mire hazaért, besötétedett. Másnapra 
maradt az utazás.

Később ott ültek Mártonnal a tornácon, körtepálinkát kóstol
gattak. A vasutas elmesélte töviről hegyire a katasztrófát és a ki
javítás módját. Jácintot érdekelték volna a kőfaragás rejtelmei, de 
nem akarta építkezéssel kapcsolatos kérdésekkel terhelni magát. A 
hosszúra sikerült műszak után a vasúttársaság néhány szabadnapot 
engedélyezett alkalmazottjának. Ezért a gyümölcsnedű ízlelgetése - 
melynek minősége, Jácint megítélése szerint, megállta volna helyét 
a legigényesebb vendéglőkben - belenyúlt az éjszakába.

- No, hát nem kellemetlen ember maga - összegezte Márton. - 
Kár, hogy nem marad, de ha megismerkedhettünk, az is nyereség.

Jácint nehezen állt talpra. Kezet ráztak, elmentek lefeküdni. Haj
nalban felébredt, a kinti derengés beszivárgott. Hason fekve az órá
jára pillantott. A reggeli vonatot kényelmesen elérhette volna. Moz
dulatlan szemlélte a mánusokat. Teljesen hangtalan haladt előre a 
másodpercmutató. A lapjába beépített drágakő minden számnál 
megcsillant. Teste erőtlen hevert, az agya tisztán működött. Nézte, 
és rájött, mennyire fölösleges itt egy ilyen szerkezet, melynek árából 
kifizethetné az egész belsőséget. Ugyanúgy mutatja az időt, mint 
szerényebb rokonai. Talán haszna sincs a nagy pontosságnak. To
vábbra sem mozdult. Hagyta szemhéjait lehullni.
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Amikor kialudta magát, kiment az udvarra. Nagyon vágyott ha
zamenni, ismét a saját életét élni, csakhogy valamit megérzett eb
ből a valóságból, és ebben a pillanatban nem törekedett menekülni 
előle. Elhaladt a fészer mellett, nekiveselkedett a dzsungelharcnak. 
Ösvényt taposott a gyümölcsfákig. Megmozgatta a kiskert korhadó 
cölöpjeit. Onnan áthatolt a terület határáig. Megállt, átpillantott a 
mezőcsírára, amelynek derekát törte a Kajla nevű domb. Megfor
dult, átfogta az egész telket a kapuig. Ismét eszébe jutott az idegen 
nő, amint mondja, ő egyféle szép új világból származik, és az újjal 
nincs semmi baj, viszont amivel találkozhat a megmaradottból, az 
jólesik és pihentető. Ebben az eldugott faluban, a csend szigetén 
lehetne kikapcsolódni. Ehhez nincs szükség palotára, ekkora épü
let pont elég, csak legyen rendbe téve. Elfelejtett szuszogni néhány 
másodpercig. Mi történt vele? Soha semmi köze nem volt a vidéki 
élethez. Költséges szabadságait a nagyvilágban töltötte. Honnan ez 
a sugallat? Teljesen magában állt, koszosán, és senkinek nem kel
lett megfelelni. Talán soha életében nem meztelenedet le ennyire. 
A szétáradó érzés, a felismerésé, hogy bizonyos szempontból mi
lyen remek ez a hely, azonnal beléépült. Némely előjelek időben 
figyelmeztették, csak ő nem vette észre. Hiszen kijavította a tetőt. 
Ügy hagyhatta volna. Vagy ez csak a természetes pedantériájának 
terméke? Eh, minek ezen tűnődni! Hosszú léptekkel indult visz- 
sza. Márton és János vártak rá. Időközben a falu kifürkészhetetlen 
kapcsolatrendszerén átsuhant a jóformán meg sem fogalmazódott 
gondolat, a sérült, ám életképes házat talpra kell állítani. A kifino
mult érzékszervek felfogták az üzenetet, a két férfi ott állt. Olyan 
formán, kissé félrehúzódva, mint akik nem akarják fejükre zúdítani 
a bajt, mégis el kell mondják, miért jöttek ide. Jácint ezúttal sem 
cifrázta sokat.

- Hol van az a kő?
János engedélyt kért, ameddig a tulajdonos és szomszédja meg

beszélik a teendőket, ő lekaszálhassa a fűvet, lehessen mozogni.
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Míg ezzel foglalkozott, a tornácon bonyolódtak a dolgok. Az első 
hiba feltárása maga után húzta a másikat, a teendők szaporodtak. 
Ha így alakult, felgöngyölítették az egészet, és eldöntötték, mi a leg
fontosabb.

- Rendben lenne - szakította félbe Jácint a tervezést. - Honnan 
találunk embert? Nem mellékesen, nálam most nincs pénz. Nem 
úgy jöttem, mint aki építkezni fog. Napok óta innen messzire kelle
ne lennem. És szükség volna bizonyos anyagokra.

Hamar összesítette a szép tétellé duzzadt gondokat. A vasutas 
harcedzett férfiként lépett fel:

- Nem kell ide sok ember. Különben, láthatta, most nem lehet a 
földeken dolgozni. A pénz mindig jól jön, ráér akkor, amikor visz- 
szatér.

Jácintban valami megrándult, testének meghatározhatatlan 
pontjába költözött a tiltakozás. Nem szólt semmit. A bizonytalan
ság állapotába került. Nem vetette el, de a meggyőződése is hiány
zott, hogy neki ide vissza kellene jönni. Márton nem tulajdonított 
nagy jelentőséget a vívódásnak. Csak azzal foglakozott, hogy sínre 
állt a terv.

- Úgy emlékszem, Domi bácsi rengeteg anyagot rakott be a 
csűrbe. Szegény nem érhette meg, hogy használhassa. Ha valami 
esteleg hiányozna, megvesszük a hollandtól.

- Ki az?
- A fene tudja miként keveredett ide. Megjelent, megvette né

hány portával fennebb a sánta Pista kulipintyóját. Pucba vágta, az
tán elment. A tiszteletes asszonynál van kulcs. Ö tud segíteni.

Jánosnak nem jelentett kihívást a terület. Jácint megbiztatta pá
linkával, így a tárgyalás és a fűlevágás nagyjából ugyanakkor fejező
dött be. Ezek az emberek jól értettek a szervezéshez. Rögtön össze
szedték a csapatot. Jácint, aki nem szokott ahhoz, és őszintén, nem 
tűrte, hogy dolgait más rendezze, netán beleszóljon elképzelésébe, 
intézett néhány szót a csoporthoz.
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- Ez az, amit rendbe kellene tenni. Néhány órára jöttem, a vihar 
miatt több lett belőle. Úgy tűnik, maguk miatt tovább szaporodik. 
A lényeg, most nem tudom kifizetni a munkát. Amikor idejöttem, 
sok minden megtért a fejemben, az végképp nem, tatarozni fogok.

A munkások jóváhagyóan mormogtak. A szellemeskedőket le
torkolták azok, akik fölöslegesnek tartották a viccelődést. Egészé
ben véve lelkesedtek. Jácint tudta, a világvégi sors miatt elszegénye
dettek kiszimatolták a pénz közelségét, ezért a buzgóság. Cseppet 
sem zavarta. Ö maga is így dolgozik. Arra mozdul, amerre a pénz 
jelenlétét sejti, nem sajnálva az energiát. Remélte, méltányos lesz 
az emberekkel, munka és eredményeként a fizetés. Megállapodtak 
a bérben, neki lehetett látni. Első lépésként leellenőrizték a fede
let. Elismerően bólogattak, Jácint rendkívül figyelmesen fésülte át 
az egészet, mindent kijavított. Akkor a kőműves összeragasztotta 
habarccsal az illesztéseket, rögzítette a kupáscserepeket. A csendes 
bevezetőt nagy dörömbölés követte. Leverték a teljes vakolatot. Az 
eredmény láttán Jácint megkövülve állt. Azon gondolkozott, milyen 
lehetett ebben élni télen. Az oszlopok közti tereket vékony ágacs
kák próbálták kitölteni. Mutatóban sárral ragasztották össze őket. A 
falak, mint hatalmas sziták. A belvilágot a külvilágtól csupán a vé
kony vakolat választotta el. Besötétedett. Jácint még akkor is a ros
tát látta maga előtt, amikor elfogadta Kati néni meghívását, aludjon 
nála. Másnap folytatták. Eltakarították a hasztalan tölteléket, az 
épületből valamiféle pavilon vagy inkább filagória lett. Gondosan 
leellenőrizték az összeillesztéseket. Az eleve felfedezetten kívül hi
bát nem találtak.

- Hogyan állítsuk helyre a sarkat?
Közös erőt, traktort, lovas fogatot ajánlottak. Jácint más ötlettel 

rukkolt elő:
- Nincs valakinek húzóhevedere?
- Lenne, a rönköket szoktam rögzíteni - jelentkezett a fahordás

ból élő ember.
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Több darabot toldottak össze. Szabad végét a sérült sarokhoz, a 
kampóst a kapu előtti, ki tudja mióta vakon álldogáló villanyosz
lophoz rögzítették. A földbe mélyen süllyesztett betonmonstrum
nál jobbat nem találhattak volna. Hogy az esetleges baleset, vagyis 
a lak összeomlása ne terheljen mást, Jácint feszítette a szerkezetet. 
Türelmesen kezelte a csörlőt, végül a vonalak a helyükre álltak. Ács
kapcsokkal rögzítették. Ezalatt Márton lefaragta a fölösleges csücs
köket a kőről, melyet Kati néni szívesen és büszkén ajándékozott új 
szomszédjának. Begörgették az előkészített gödörbe, kevés aláéke- 
léssel a sarok tökéletesen ráillett. El kellett dönteni, milyen irányba 
haladjanak. Úgy határoztak, körbeássák az épületet, bevasazzák, el
készítik az összetartó övét. Amíg a beton megköt, bentről be lehet 
rakni a falakat. Közben Jácint beszélt telefonon. Kiderült, hiányzik 
Laciéknak. Amióta belecseppent a különös kalandba, először hal
lotta a kérdést, mikor jössz haza. Persze, amíg Mócsányi nem tudott 
semmit mozdítani, addig nem nagyon keresték. Az ügyvéd nyomot 
fogott, beindult valami. Ezért jutott eszébe a társaságnak. Tudatta, 
a héten ne számítsanak rá, majd értesíti őket. Nem most, amikor 
agyában megszűnt a számok pörgése. Az éjszaka furcsa csöndre 
ébredt. Ült, gondolkozott, keresgélt. Általában nem szerette, ha az 
éjszaka közepén megébred, most kellemesen érezte magát. Csend 
vette körül. Nem a hétköznapi éjszakák csendje, hanem belső, meg
nyugtató. Amikor erre rájött, felnevetett. Ki tudja hány év óta elő
ször leállt a fejében a gép. Állandó, hol követelőző, hol fenyegető 
vagy éppen biztató zakatolása hirtelen megszűnt. A belső zaj, mely
hez különben hozzászokott, és végső soron fontos, sőt, kedves volt 
neki, most elült. Mindennek tetejébe, nem hiányzott. Ezért neve
tett. Végignyúlt az ágyon, áttekinthetetlen mélységbe zuhant. Reg
gel nem kellett, türelemre intse magát. Sose látott természetességgel 
fogadta el, itt kell legyen, a ruhája koszos, átható szaga van. A bo
rostából lassacskán szakáll kerekedik, és a puhabőrből készült cipő
je a harcmezőkre szorult ember lábbelijére hasonlít. Azért megállt,
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amikor a mindig ápolt kezén elakadt a tekintette. Tett néhány tétova 
mozdulatot a nemlétező manikűrös készlet irányába. Megmosta az 
arcát, evett, a szabadba lépett. Az emberekre is átragadt valami az 
újfajta energiákból. Valahonnan körfűrészt, betonkeverőt hoztak. 
Jácint nem győzött eleget csodálkozni, a kihalás felé tartó faluban 
milyen tartalékok lapulnak. Burkolóanyag, fedőháló, festék, mész 
került a hollandtól, ahogy nevezték a forrást. A többi a fészerben 
várakozott évek óta. Domi bácsi gondosan előkészítette, a halál be- 
letenyerelt szép tervébe. Méretre vágták a faanyagot, kitöltötték a 
falakat. Akkor abbahagyták a másfajta munkákat, mindenki kala
pácsot vett a kezébe, léceztek. Csató, a cirkulás, alig győzte vágni az 
anyagot. Szeget a valamikori üzletes hozott, ki tudja honnan halá
szott elő két doboz negyvenmilliméterest. Szinte két napig kopog
tattak. A legmagasabb helyeken Jácint szegeit, amíg felérte, utána 
állványokról folytatták. Amikor kívül-belül befejezték, és a vakolás, 
a szigetelés következett, Jácint átadta a kulcsokat Mártonnak, elbú
csúzott és elment. A vonatállomásig a faluban rejlő lehetőségeken 
gondolkozott. Itt lehetne igazán nagy golfpályát kialakítani, amihez 
panzió találna. A nyugalom ligetévé válhatna. Vállalkozókkal kelle
ne társulni az útépítéshez. Szép, és nagyon jól hangzik. Mindeneset
re, nem lovalta bele magát. Tudta, sok, nagyon sok fejtöréssel jár. 
Rengeteget kell rohangálnia, amíg döntést hozhat. Na, és az ottho
niak? Ha megkérdezik, merre járt? Talán arról fog beszélni, szabad
ságon. Réges-régen megálmodott, és alapjában véve megérdemelt 
pihenőn, különös utazáson.

A munka megszakítás nélkül folyt, a kőfaragó gondosan ügyelt 
mindenre. Jácint alig tette ki a lábát, az állomásig sem ért, elkezdőd
tek a találgatások:

- Szerinted visszajön?
- Mitől tartasz? Hogy nem fizet?
- Nem ő lenne az első.
- Na persze, és a tulajdonával mi lesz?
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- Ez ne fizessen? Ugyan már!
- Nem is erről van szó. Megtalálja a kifizetés módját. Ö nem fog 

visszajönni.
A munkavezető megunta a latolgatásokat, bement megnézni, 

mennyire kell kiüresíteni a padló javításához. Onnan is jól hallotta 
az eszmefuttatásokat.

- Egyáltalán hogyan került ide?
- Jött, átvette az örökséget, keveset elidőzött, elment.
- Ez lesz az.
- Csakugyan, helyesen szóltál. Minek annyit bonyolítani? Hoz

zálátott, nekünk jól jött, és kész.
A megbizonyosodás csendje telepedett a társaságra, amikor 

Márton megjelent a küszöbön. Az emberek arra fordultak. Hirtelen 
nem ismerték fel, mi lóg az ujján. Az egyik gerendába ütött szegről 
akasztotta le Jácint óráját.
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Tátrai S. Miklós

HULLÁMOK 
A TENGERPARTON





Az autóbuszon minden ülőhelyet elfoglaltak az utasok. Többen 
álltak, de nem volt zsúfoltság. Az emberek jól látták egymást, 
bár különösebb érdeklődést nem tanúsítottak a másik iránt. Néhá- 

nyan olvastak, mások mobiltelefonjukat nyomogatták, és volt, aki 
az ablak felé fordította tekintetét vagy gondolataiba merült. Jóképű 
fiatalember ült a két hátsó ajtó közötti ülések egyikén, és azon kivé
telek közé tartozott, aki érdeklődéssel fordult a többiek felé. Utazás 
közben kedvenc időtöltése volt, hogy megpróbálta kitalálni mások 
foglalkozását. Különösen a jegyellenőröket igyekezett kiszúrni, mi
előtt azok felfedték volna kilétüket és akcióba lépnek. Persze nem 
kerülték el figyelmét a szép lányok sem, szívesen nézegette őket, 
hallgatta beszélgetésüket.

A Zólyomi utcánál néhányan le- többen felszálltak. A fiú azon
nal meglátta a csinos, tizenhét-tizennyolc évesnek tűnő lányt, aki 
kissé zavartan nézett körbe, és a busz közepén megállt. Hosszú fe
kete haja, formás alakja, könnyű piros nyári ruhája önmagában is 
figyelemreméltó volt, viselkedése pedig különös. Lopva tekingetett 
körbe, mintha keresne valakit, és ezt minden megállónál megis
mételte. Péter bizonyos volt abban, hogy azért viselkedik így, mert 
nincs jegye és tart az ellenőrzéstől. A Sánc utcánál felszálló emberek 
közül kettőt is ellenőrnek vélt, ráadásul úgy helyezkedtek, hogy a 
lánynak esélye sem maradt egy jegy gyors kezelésére. Azonnal cse
lekedett. Gyorsan elővett egy jegyet tárcájából, és a karnyújtásnyi
ra lévő készüléken érvényesítette. Az ellenőrök ekkor vették elő a 
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karszalagot, igazolványukat, és éppen az elsápadó lány elé léptek, 
amikor a fiú melléjük ért.

- Itt van a jegyed szívem, nálam maradt, amikor leültem! - szólt 
mosolyogva, és szemével huncutul hunyorított egyet a megriadt ifjú 
hölgy felé.

- Ez a kisasszony jegye? Na, és akkor hol van a magáé? - kér
dezte bosszúsan az ellenőr, mert azt gondolta - és ebben nem sokat 
tévedett -, hogy most be akarják csapni.

- Az én jegyem? Nos, természetesen az is nálam van. Parancsol
jon: egy jegy, két jegy. Mindkettő kezelve, semmi probléma!

- Nem tudom, hogyan trükközött fiatalember, de ügyes! - bic
centett elismerően a negyvenes éveiben járó férfi. - Végül is nekem 
nem a nyomozás a dolgom. Két utas, két érvényes jegy, részemről 
rendben van. Ezúttal megúszták!

A körülöttük állók nem sokat értettek a jelenetből, de a békés 
rendeződés mindenkinek tetszett. A főszereplők csak álltak és néz
ték egymást, majd amikor az ellenőrök már eltávolodtak, Péter hal
kan, kedvesen és mosolyogva megkérdezte:

- Ebben a nagy izgalomban elfelejtettem, hol akartunk fagylal- 
tozni?

- Hát, nem is tudom! A Jégbüfében? - kérdezte a lány, majd pil
lanatnyi gondolkodás után hozzátette, hogy „Szívem”, és egyszerre 
pukkadt ki belőlük a felszabadult nevetés.

A két pohár fagylalt lassan olvadozni kezdett a Jégbüfé aszta
lán. Péter csak nézte a lányt, aki egyre jobban elbűvölte. Nem akart 
megszólalni, nehogy valami ostobasággal összetörje a gyönyörű 
pillanatot. Rosszul indult a nap, úgy tűnt semmit nem tud elintéz
ni. Az egyetemen a dékáni hivatalt zárva találta, a tanulmányi osz
tályon a titkárnő úgy vette át kérelmét, mint akinek semmi köze 
az egyetemhez, még kevésbé az ő berlini tanulmányaihoz. Barátja, 
ígérete ellenére nem kereste és nem vette fel a telefont, a könyves
boltba hiába ment a keresett könyvért. Bosszúsan ült fel a buszra, 

156



már azt is megbánta, hogy eljött otthonról, amikor a Zólyomi utcai 
megállónál minden megváltozott. Felszállt egy lány, aki most itt ül 
vele szemben, és olyan szépen néz, hogy szinte el sem lehet hinni.

- Megengeded, hogy mondjak valamit kedves megmentőm?
- Persze! Nagyon szeretném újra hallani a hangod, és megtudni 

a neved. Engem Szentirmai Péternek hívnak.
- Marosvölgyi Kitti! - nyújtott kezet a lány, ami abban a szitu

ációban annyira mókásnak tűnt, hogy újra elnevették magukat. - 
Köszönöm szépen, hogy segítettél. Ne gondold rólam, hogy egy no
tórius bliccelő vagyok. Bérletem van, de otthon felejtettem. Mind
össze négy megállót akartam utazni és bíztam a szerencsémben, de 
hiába. Azaz, nem hiába, mert találkoztam veled.

- Amint felszálltál, észrevettelek! Nagyon szép vagy! Örülök, 
hogy így alakultak a dolgok, hálás vagyok az ellenőröknek!

- Zavarba hozol! - pirult el Kitti, mert neki is tetszett a jóképű 
fiú. - Nem is tudom, mit mondjak.

- Mondd azt, hogy ha megkérlek, szívesen találkozol velem 
máskor is. Persze csak akkor, ha nem jársz valaki mással.

- Kicsit gyors ez a tempó, de nem baj! Nem járok senkivel. Szí
vesen találkozom veled máskor is, kedves fiú vagy. Aztán majd 
meglátjuk.

- Akkor holnap?
- No nem! Két hét múlva.
- Ne viccelj! Az alig van közelebb, mint a következő évezred. 

Nem tudok addig várni! Miért nem hamarabb? Mégsem akarod?
- Mondtam már, hogy igen! Ne kételkedj bennem már az első 

napon! Holnap elutazom a családommal Törökországba nyaralni, 
és két hétig nem leszek itthon.

- Én azt nem fogom kibírni! - nézett kétségbeesetten Péter, és 
megfogta a lány asztalon pihenő kezét, aki azt nem vonta vissza.

- Hidd el, én is számolom majd a napokat. Negyedik éve me
gyünk ugyanoda, mindig a Kemer Tours szervezésében, és mindig 
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remekül éreztük magunkat. Gondolok majd rád, és ha megjöttünk, 
felhívlak.

- Sajnos nincs más választásom. Felírom neked a telefonszá
mom, és... - hagyta abba Péter hirtelen a mondatot, majd szinte fel
kiáltott örömében - ott is fel tudlak hívni, talán még WathsAppon 
is láthatlak!

- Ez remek gondolat. A szüleim miatt jobb lesz, ha majd én hív
lak, amikor alkalmas. A papám nem túl barátságos az udvarlókkal. 
Legyél türelmes, kérlek!

- Az leszek! Szívem! - tette hozzá boldogan, és vidáman össze
nevettek.

Péter addig integetett a busz után, amíg el nem tűnt a szeme elől 
a budapesti forgalomban. Még egy jeggyel megajándékozta Kittit, 
nehogy újabb lovagja akadjon. Boldog volt, nagyon boldog, hiszen 
nagyszerű lányra talált, és úgy érezte, ő is tetszik neki. Ebből szere
lem is lehet, vélekedett, és pontosan tudta, ez már nem rajta múlik! 
Csak az a kérdés, hogy Kittit mennyire érintette meg a találkozás. 
Két hetet várni a bizonyosságra, maga az örökkévalóság! Kibírha
tatlan! Elgondolkodva ballagott az utcán, magában összerakta a 
mozaikokat. Törökország, Földközi-tenger, Kemer Tours, holnapi 
indulás, két hét, és egyszer csak összeállt a megoldás: utánuk megy! 
Mobiltelefonján rákeresett a Kernel Toursra. Kellemes meglepetésé
re egyik irodájuk a közeli üzletközpont alagsorában működött. Egy 
perc türelme sem volt, azonnal indult.

Az irodában ketten dolgoztak. Az idősebb úr két ügyféllel fog
lalkozott, a fiatalabb, húsz-huszonkét éves hölgy - kitűzője szerint 
Magyar Sára - udvariasan, tegeződve fogadta.

- Szia! Miben segíthetek?
- Szia! Törökországba szeretnék utazni, mégpedig holnap. Úgy 

tudom, indul oda egy csoport.
- Hűha! Ez aztán a tempó. Várjál! Megnézem, mit tehetek Há

nyán mennétek?
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- Csak én egyedül.
- Egyedül?
- Bonyolult családi ok!
- Jó, hát nekem végül is mindegy. Már nézem is - mosolygott a 

hölgy, és elmerült a számítógép böngészésében, bár olykor-olykor 
érdeklődve pillantott fel a csinos fiúra.

- Nos? Megtaláltad a csoportot?
- Megtaláltam, de nincs jó hírem. A szállodák közül még több 

is tudna vendéget fogadni, a repülőgépen azonban már nincs hely. 
Holnap semmiképpen sem tudsz utazni.

- Nem ugyanabba a szállodába megy mindenki?
- Nem. Az antalyai repülőtéren autóbusszal várjuk az utasokat, 

és mindenkit oda viszünk, ahol helyet foglalt. Lesz, aki csak fél órát 
utazik tovább, mások akár másfelet is. A mi irodánk tizenkét szál
lodával kötött szerződést, ezek majdnem száz kilométeres partsza
kaszon találhatók. Gazdag a választék.

- Hát ez nagy baj! - keseredett el Péter.
- Várjál, látok itt valamit. Öt nap múlva Debrecenből indul egy 

charter gépünk, azon van hely. Melyik szállodába mennél?
- Melyik szállodába? - bizonytalanodott el Péter. - Fogalmam sincs!
- Azt mondtad, családi okok miatt utazol, gondoltam, a csalá

dod után. Hol szállnak meg?
- Ezt sajnos nem tudom! Meg tudnád nézni, hogy a Marosvöl- 

gyiék hová mennek?
- Meg tudom nézni, de erről nem adhatok felvilágosítást.
- Szépen kérlek, nagyon fontos lenne!
- Sajnálom, a belső szabályzatunk ezt szigorúan tiltja.
- Nézd, megmondom őszintén, egy lányt kell megtalálnom, 

meg kell tudnom, szeret-e.
- Ez nagyon romantikus! Érdemes egy lány miatt, egy bizony

talan válasz miatt olyan messzire utaznod? Itthon is vannak csinos, 
független lányok. Még meggondolhatod magad - hangzott a meg-
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lepő válasz, amelyet olyan hangsúly és arcjáték kísért, hogy akár 
ajánlatnak is lehetett tekinteni.

- Igen, igen! Nagyon fontos lenne, és nagyon kérlek! Nem le
szek hálátlan - válaszolt kétségbeesetten Péter, és csak a kimondott 
mondat után döbbent rá a félreérthető, meggondolatlan ígéretre, 
amire Sára azonnal lecsapott.

- Jó, kivételt teszek, bár az állásomat kockáztatom. Meg kell 
ígérned, hogyha nemet mond, akkor visszajössz hozzám.

- Rendben van, megígérem!
- Vigyázz! Tudni fogom, mi történik majd Törökországban. A 

legjobb barátnőm a kihelyezett idegenvezetőnk, aki az ott nyaraló 
magyarokkal foglalkozik. Az adataidat pedig ismerni fogom, hiszen 
azokat mindjárt el kell mondanod. No lássuk!

- Igazán kedves vagy! - sóhajtotta, és először nézett férfiszemmel 
Sárára. Kellemes, de elszántságot tükröző arc, rövid barna haj, határo
zottan jól állt neki. Nem tűnt sem soványnak, sem kövérnek, névkitű
zője figyelemreméltó halmocskán díszelgett. Kívánatos nő volt, azon
ban Péter úgy érezte, nem versenyezhetne Kittivel. Egy kicsit ijesz
tőnek tűnt határozottsága, céltudatossága, de már nem volt visszaút.

- Marosvölgyiék a Mavi Deniz Hotelben szállnak meg, ahol ne
künk már nincs szabad szobánk. Ne keseredj el, annak közvetlen 
szomszédságában épült a Hotel Altin Bulut. Ott még lehet szobát 
foglalni. Közös tengerpartjuk van, biztosan tudtok találkozni. Azt 
ajánlom, ne ronts ajtóstól a házba, előbb nézd meg kivel, kikkel van. 
A török tengerpart sok örömet és sok tragédiát látott már - tette 
hozzá határozottan, és nem lehetett tudni, hogy mindezt a jó vagy a 
rossz szándék mondatja-e vele.

A foglalás adminisztrációs feladatait gyorsan elintézték. Péter 
sietve távozott, hogy az indulásig mindent elrendezzen. Magyar 
Sára irigykedve gondolt arra a lányra, akinek a kedvéért ez a csinos 
fiú vállalkozott a bizonytalan kimenetelű utazásra. Egy cseppet sem 
bánta volna, ha csalódottan tér vissza Törökországból és nála keres
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vigasztalást. Nem volt ez szerelem első látásra, inkább kíváncsiság 
és megmagyarázhatatlan féltékenység a nála sikeresebb ismeretlen 
vetélytársra. Elgondolkodva nézte a Debrecenből induló csoport 
névsorát, létszámát. Két szabad helyet látott.

A repülőgép késő este, menetrendszerűen landolt az antalyai re
pülőtéren. Péter még sosem járt Törökországban, kíváncsi volt az 
országra, az emberekre, a tengerpartra, de legjobban mégis a várat
lan találkozás remélt boldogsága foglalkoztatta. A csoport fogad
tatása úgy történt, ahogy azt Sára elmondta. Gertrúd, a kihelyezett 
idegenvezető a társaság bérelt autóbuszával és annak török sofőr
jével várta az érkezőket. A gyors névsorolvasás után elindultak, és 
rövid félóra alatt elérték az első szállodát. Nyolcán szálltak le, a töb
biek folytatták útjukat. Gertrúd mindig időben szólt, hogy kinek 
kell készülődnie a következő állomáson, és mindenkivel bement a 
hotelbe, segített a recepciónál.

Az Altin Bulutnál hatan készülődtek. Egy férfi, két hölgy három 
kisgyerek és Péter, aki akkor érezte először, hogy Gertrúd tényleg 
tudhat valamit. Sejtelmes mosollyal nézett rá, amikor leszálláskor 
kellemes időtöltést és sok szerencsét kívánt. Erre volt esély, hiszen 
az elmúlt napokban kétszer beszélt Kittivel a WathsAppon, és két
szer váltottak sms-t. Igaz, egyik sem volt hosszú, de legalább re
ményt keltő. A lány elragadtatással beszélt a tengerről, a szállodáról, 
az ellátásról, ugyanakkor sajnálkozott, amiért hosszú időt kell vár
nia az újabb találkozásig. A második beszélgetést hirtelen szakította 
meg, mintha valaki megzavarta volna. Péter akkor ennek nem tulaj
donított jelentőséget, a szigorú apa váratlan megjelenésére gondolt, 
akit Kitti még nem akart beavatni a titokba. Na majd adok neki 
titkolózást, gondolta, odamegyek egyenesen a szüleihez, bemutat
kozom, és... majd meglátom, mi lesz.

A recepciónál gyorsan végeztek. Péter kitűnő német tudásá
nak köszönhetően nem volt szüksége Gertrúd segítségére, a hölgy 
a többieket pátyolgatta. Szerencséje volt, felár nélkül egyedül ka
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pott egy kétágyas szobát. Erkélye a belső medencére nézett, de ezt 
egyáltalán nem bánta. A tengert úgysem egyedül akarta nézegetni. 
Már látta maga előtt, ahogy együtt gyönyörködnek a napfelkelté
ben, kéz a kézben sétálnak az alkonyati fényben a hullámzó tenger 
mellett, ahogy fürdenek, úsznak a boldogságban. Aludni próbált, 
kevés sikerrel. Mindig a nyüzsgő, emberekkel teli homokos partról 
álmodott, ahol hiába keresi szerelmét, nem látja, nem találja. Aztán 
egyszer csak észrevesz egy sebesen száguldó motorcsónakot, amely 
magasban lebegő ejtőernyőt húz maga után, és az ejtőernyő szíjai 
között Kitti integet felé kétségbeesetten, mert egyre távolodik, egyre 
magasabbra emelkedik, majd eltűnik a szeme elől.

A nap első sugarai már ébren találták, legszívesebben azonnal 
indult volna, de tudta, ennek semmi értelme. Kicsi a valószínűsé
ge annak, hogy Kittiék kilenc-tíz óra előtt lemennének a strandra. 
Elsőéves egyetemista korában érzett olyan szorongást a gyomrában 
vizsgák előtt, mint most. A három év alatt szerzett rutinnak köszön
hetően ezt az érzést már csaknem elfelejtette, de most újra itt volt. 
Kedvetlenül ment a hatalmas étterembe, elámult az óriási választé
kon. A szokásos szállodai virsli-, tojás- és felvágottkínálat mellett 
sajtok, frissensültek, grillezett ételek, péksütemények, palacsinták, 
édességek, gyümölcsök, különböző italok várták a vendégeket. Min
denütt vidám, mosolygó emberek. Néhány magyar, német, holland, 
de legtöbben az oroszok voltak. Péter az egyik hat személyre terített 
üres asztalhoz ült, mert a többinél már mások reggeliztek. Nem akart 
senkit sem zavarni, de leginkább egyedüllétre vágyott a gondolatai
val. Ebből nem lett semmi, mert néhány perc múlva az esti érkezés
kor vele együtt leszálló fiatal hölgy lépett hozzá négy-öt éves kisfiá
val. Elnézést kért, és megkérdezte, leülhetnek-e hozzá reggelizni. Az 
udvarias, barátságos választ örömmel fogadta, és letették csészéiket.

- Igazán nem akarok visszaélni a jóságoddal - tegeződött rög
tön az anyuka -, de megtennéd, hogy pár percre figyelsz a kisfiám
ra, amíg ennivalót hozok?
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- Természetesen. Menjél csak nyugodtan.
- Hozzak neked valamit? Szívesen megteszem.
- Köszönöm nem, igazából nem is tudom, mit szeretnék enni. 

Majd ha visszajöttél, teszek egy sétát a pultoknál, bár most úgy ér
zem, nem kívánok semmit.

A reggeli sokkal kellemesebben telt, mint ahogy az elején gon
dolták. Bemutatkoztak egymásnak, beszélgettek. Péter azt mondta, 
hogy a barátja megbetegedett, ezért jött egyedül, és ha esetleg gond
terheltnek látszik, az azért van, mert sok munkát hagyott Budapes
ten. Zsuzsi egy kicsit furcsállta, de nem faggatózott, megelégedett 
ennyivel. Egyedül nevelte kisfiát, és merész elhatározással döntött 
az utazás mellett. Szeretné, ha Danika jól érezné magát. Megkérdez
te, étkezhetnének-e máskor is együtt, mert azzal ijesztgették otthon 
a barátnői, hogy az orosz férfiak nagyon tolakodóak, rámenősek. 
Az ajánlat nem volt kellemetlen, más körülmények között kifejezet
ten csábító, hiszen oly sok mindent sejtetett. Az elkövetkező napok 
bizonytalansága miatt nemcsak udvariatlanság, de ostobaság is lett 
volna elutasító választ adni.

A lassan vánszorgó percek akármennyire is csigatempóban ha
ladtak, elmúlt kilenc óra. Péter elindult a tengerpartra. Nem volt 
gond szabad nyugágyat és napernyőt találnia, még kevesen pihen
tek, napoztak a parton. Kisgyerekek kerestek kagylókat a szüleikkel, 
vagy már építették a homokvárakat. Többen söröztek a strand bár
jában, és volt, aki ott reggelizett. Az all inclusive ellátás sok minden
re lehetőséget és nagy kényelmet adott. A Mavi Deniz és az Altin 
Bulut szállodák strandjait semmi sem választotta el egymástól, csu
pán a más színű napernyők jelezték a területet. Az egyik hotel ven
dégei kék, a másiké zöld csuklópántot kaptak, de ennek nem sok 
jelentősége volt. A két szállodát ugyanaz a tulajdonos működtette, 
a tengerparti bár személyzete nagyvonalúan kezelte a rendeléseket.

Péter a legszélső sorba telepedett. így sem volt sok esélye arra, 
hogy a másik területet teljes egészében belássa, különösen akkor, 
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ha megtelt emberekkel. Majdcsak lesz valahogy, gondolta, és eszébe 
jutottak Sára tanácsai: nem kell ajtóstól rohanni a házba. A napozó
ágyat olyan helyzetbe hozta, hogy azon hátát feltámasztva kényel
mesen tudjon ülni. Fejét fehér baseballsapka, arcát napszemüveg 
takarta. Sporttáskájából napolajat, újságot vett elő, és elhelyezke
dett, mint egy ráérő turista, pedig az izgalom már eluralkodott raj
ta. Azon a délelőttön továbbra is csak vánszorgott az idő. Ragyo
gott a nap, egyre többen jöttek a partra, egymás után foglalták el a 
napernyőket, a gondtalan vidámság harsogott mindenfelé. Parányi 
szigetet képzett Péter, aki se vidám, se gondtalan nem volt. Hiába 
figyelt rendületlenül, nem látta meg Kittit. Óvatos sétára szánta el 
magát abban bízva, hogy ha esetleg a lány látja meg őt hamarabb, 
a fürdőnadrágban, sapkában, szemüvegben nem fogja felismerni. 
Előbb körbejárta a Mavi Deniz területét, majd türelmét vesztve be
sétált a napernyők közé, de hiába. Akit keresett, nem találta. Itt-ott 
hallott ugyan magyar szót, azonban csupa ismeretlent látott. Visz- 
szaballagott saját napozóágyához, majd elment a bárba egy sörért. 
Amint újra letelepedett mobiltelefonja hívást jelzett, Kitti kereste. 
Abban a hangulatban nem akarta felvenni, attól tartott, ideges vi
selkedése, hangja furcsa lesz a lánynak. Hamarosan sms-e érkezett: 
„Szia, ma Kemerbe kirándulunk, nem tudom, mikor érünk vissza a 
szállodába. Holnap hívlak.”

Péter örült is, meg nem is. Sajnálta, hogy akkor ma már nem 
találkozhatnak, viszont örült az üzenetnek, ami számára azt jelen
tette, fontos a lánynak, akiről - döbbent rá hirtelen - alig tud va
lamit. A Jégbüfében és a rövid séta közben is csak annyi derült ki, 
hogy Kitti a gimnázium negyedik osztályába készül, orvos szeretne 
lenni, imádja Törökországot, a tengerparti nyaralásokat, hobbiból a 
török nyelvet is tanulgatta. Már nem adnának el, pedig lenne vevő, 
mondta tréfásan. A várakozásnak és töprengésnek semmi értelme 
sem látszott. A tenger csábítóan hívogatta, elment úszni, majd a bár 
pultjához telepedett. Sört kért, és kissé illetlen módon megfordult, 
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hátát a pultnak támasztva a tenger felé nézett. Az egyik asztalnál 
Zsuzsi és Dani falatoztak, őt nem vették észre. Elismerő pillantá
sokkal nézegette a fiatal anyukát. Igazán csinos, jó alakú nő volt, 
nem kellett orosznak lennie egy férfinek ahhoz, hogy felkeltse ér
deklődését. Amikor befejezték az evést, és elmentek mellette a szál
loda felé, barátságosan rájuk köszönt. Beszélgettek néhány monda
tot, mintha régi ismerősök lennének. Péter visszament a napozó
ágyhoz. Támláját vízszintesre állította, majd végigfeküdt rajta. Nem 
akart aludni, de a zűrös éjszaka mást parancsolt. Elnyomta az álom, 
és maga lepődött meg legjobban, amikor ébredéskor megnézte 
az óráját. Majdnem négy óra volt. Nagyon éhesnek érezte magát, 
amin nem csodálkozott, hiszen aznap alig evett valamit. Még nem 
akart visszamenni a szállodába, a strand bárját választotta. Ham
burgert, sült krumplit, sört kért, és a holnapi biztos találkozásra 
gondolva falatozni kezdett. Már csaknem végzett az evéssel, amikor 
szórakozottan körbetekintett. Hirtelen úgy érezte, elakad a léleg
zete, mert Sárát vélte felfedezni a napernyők között az egyik nyug
ágyon. Felidézte magában a találkozás perceit, és nem tartotta teljes 
őrültségnek, hogy az a lány olyan helyre irányította, ahol nem is 
Marosvölgyiék lesznek, hanem ő. Ezért kaphatott egyedül kétágyas 
szobát, töprengett magában. Óvatosan megindult felfedező útjára. 
Lassan közelített Sára, vagy ki tudja, ki felé. Tizenöt-húsz méter
re lehetett, amikor egyértelművé vált, hogy a lány nagyobb társa
sággal van, nincs esélye észrevétlenül közelebb menni. Zaklatottan 
ment vissza napozóágyához. Újra függőlegesre állította a támlát, 
leült, és töprengett: mi történik vele? Elindul egy ismeretlen lány 
után, aki talán nincs is itt, találkozik egy csinos fiatalasszonnyal, aki 
nagy valószínűséggel szívesen fogadná közeledését, és lehet, hogy 
itt van egy másik lány is, aki viszont őt akarja. Zakatoltak fejében a 
gondolatok, amikor újabb villámcsapás érte. Hirtelen arra gondolt, 
megbolondította a szerelem, mert a másik szálloda tengerpartján 
Kittit látta meg. Ahogy nézte, egyre biztosabb lett abban, hogy őt 
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látja a kétrészes pink fürdőruhában. Hosszú fekete haja lófarokban 
összefogva. Egyik kezében strandtáskát tart, a másikkal egy kreol 
bőrű fiú kezét fogja. Első pillanatra hihetetlennek tűnt a kép, de saj
nos valóság volt. Óvatosan közelebb ment, és itt semmi kétség sem 
maradhatott: Kitti van azzal a fiúval, akinek olyan törökös formája 
van, és szemmel láthatóan jól érzik magukat egymás társaságában. 
Ez sok volt Péternek. Sarkon fordult, összeszedte holmiját és sietve 
távozott a szobájába.

Ha az első éjszakája zavaros volt, akkor a mostani kifejezetten 
szörnyű. Egyik gondolat a másik után gyötörte. Ki az a lány, akit 
Sárának nézett? Ki lehet az a kreol bőrű fiú? Kitti azt mondta, hogy a 
családdal jön. Ha ez igaz, akkor lehet a testvére, esetleg unokatestvé
re, vagy egy másik baráti család gyereke, akivel egyszerűen csak jó
ban vannak. Persze lehet egy komoly udvarló is, aki eljött velük Ma
gyarországról, vagy esetleg egy itteni török srác. Évek óta ide járnak! 
Törökül is tanult! Vajon miért? Annak a fiúnak a kedvéért? Borzasz
tóan elkeseredett, mert biztosan tudta, hogy szerelmes lett Kittibe, 
és ha a lány becsapta, ha csak játszik vele, az óriási csalódás lenne. 
Kétségbeesetten hívta fel barátját. Beszámolt a szörnyű élményről, 
arról, hogy Kittit egy fiúval látta kézen fogva, de hallgatott Zsuzsiról 
és Sáráról is. Együttérzést, sajnálatot várt, de az elmaradt. Csaba jól 
ismerte az előzményeket, ezért bolondnak nevezte, ha kesereg egy 
reménytelen szerelem után. Arra biztatta, használja ki az időt, biz
tosan talál ott magányos, csinos nőket, és ne feledje el Sárát sem, aki 
itthon várja, vagy - tette hozzá tréfásan - elment utána Törökország
ba, hiszen könnyen megtehette, ha akarta. A remélt segítség helyett 
még jobban összezavarodott. Megpróbálta higgadtan végiggondolni 
az eseményeket. Kétségtelen, hogy Kittit látta kézen fogva sétálni 
egy fiúval, de ez önmagában még nem jelent semmit. Szemmel lát
hatóan jóban voltak, de ettől még lehetnek rokonok, barátok. Persze 
nem zárható ki a sokkal intimebb kapcsolat sem, de amíg erről nem 
szerez bizonyosságot, nem ítélheti el a lányt. Ha mégis kiderül, hogy 
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becsapták, nem dől össze a világ. Zsuzsi kellemes társaságot ígér, és 
valóban igaza van Péternek: Sáráról sem kell megfeledkeznie, akár 
eljött, akár nem. Hiába győzködte magát, gondolatai mindig Kitti 
körül forogtak, őt ölelték körbe, és csak utána vágyakozott. Reggelre 
eldöntötte, mindenképpen megkeresi, ha másként nem, hát a szállo
dájukban, és egyértelmű választ kér tőle.

Péter az elsők között foglalta el a tengerparti napozóágyat. Fején 
sapka, arcán napszemüveg, kezében újság, mintha olvasna. Néhány 
perc után rájött, órákat is várakozhat. Jobban teszi, ha inkább végig
fekszik az ágyon, és újra átgondolja, mit fog mondani, kérdezni, ha 
találkoznak. Eldöntötte, várakozni fog, és amikor már sokan lesz
nek a parton, óvatos séta közben körülnéz. Elszunnyadt, már tíz óra 
is elmúlt, amikor felriadt. Megkívánt egy kávét, felballagott a bárba. 
Daniék süteményt ettek, és éppen a homokvárépítés rejtelmeiről 
tanácskoztak anyukájával. Barátságosan üdvözölték egymást. Péter 
bekapcsolódott a beszélgetésbe. Alapos túlzással vázolta fel várépí
tő tudományát, olykor összemosolyogva Zsuzsival. A kisfiú ebből 
annyit értett meg, hogy barátja lett egy várépítő mester. Ez számá
ra bőségesen elég volt, örömmel intett búcsút, amikor elköszöntek 
egymástól.

A szállodák vendégei elfoglalták a strandot, nagyon sokan vol
tak. Péter bosszankodva látta telefonján, hogy Kitti kereste, amíg a 
bárban volt. Visszahívta, de most a lány nem vette fel. Elérkezettnek 
látta az időt a sétára. Feltette sapkáját, szemüvegét, elindult. Először 
a Mavi Deniz bárjánál nézett körül, majd a napernyők közé me
részkedett. Elérte a tengerhez legközelebbi sort, a fürdőzőket nézte, 
és felfedezte a pink fürdőruhát. Kitti térdig állt a vízben, azzal a 
fiúval ölelkezett és meg is csókolták egymást. Nem puszilkodtak, 
csókolóztak! Megdöbbenten állt meg, a vér kiszaladt a fejéből, érez
te, rosszul lesz. Valahogy visszatámolygott napozóágyához, lero
gyott, hasra feküdt, fejét a karjára hajtotta, és nem sok választotta 
el a zokogástól. Nem tudta, meddig feküdt úgy, amikorra erőt ér- 
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zett, hogy felkeljen. Lement a tengerhez, megmártózott, majd leült 
a homokba. Térdeit felhúzta, átfogta karjaival, és döbbenten nézett 
a távolba, ahol egy színes ejtőernyő emelkedett egyre magasabbra. 
Ez az én szerencsém, gondolta, igaza volt Sárának, kár volt ilyen 
messzire utaznom egy ábrándért. Hirtelen elsötétült előtte a világ, 
és érezte, valaki hátulról óvatosan befogja a szemét. Megérintette a 
kezet, és biztos volt abban, hogy csak egy nő lehet! Először Zsuzsira 
gondolt, aztán az az ötlet suhant át fejében, hogy Sára. Gyengéden 
megfogta a két kezet, levette szeméről, megfordult, és Kittit látta 
maga előtt, aki szeretettel mosolygott rá. Ez annyira valószínűtlen
nek tűnt, hogy egy pillanatig azt hitte, képzelődik, aztán az öröm és 
csalódottság furcsa keveredésétől szédülni kezdett. Mintha a világ 
végéről hallotta volna a lány hangját.

-Péter! Ez aztán a meglepetés! Hogy kerülsz ide, miért nem 
mondtad, hogy te is itt fogsz nyaralni?

- Szia Kitti! - hangzott szomorúan a válasz. - Miért nem mond
tam? Mert akkor még én sem tudtam. Utánad jöttem, de most már 
azt gondolom, nem volt jó ötlet.

- Semmit nem értek! Mi történt veled? Olyan furcsa vagy!
- Velem? Velem nem történt semmi különös, csak sok minden

ről másként gondolkodom, mint amikor találkoztunk a buszon.
- Most már tényleg nem tudom, miről beszélsz. Volt egy nagyon 

szép találkozásunk, utánam jössz kétezer kilométert azért, hogy el
mondjad, csalódtál bennem?

- Ne húzzuk az időt, ne gyötörjük egymást! Láttalak csókolózni 
egy fiúval.

- Engem?
- Kár tagadnod, felismertelek. Egy törökös kinézetű sráccal 

ölelkeztetek. Mondtad, hogy évek óta jártok ide, gondolom régi ba
rátod lehet.

- Egészen biztos vagy abban, hogy engem láttál?
- Igen, nagyon jó a szemem. A pink fürdőruhád eléggé feltűnő volt.
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- Jó, akkor próbára teszlek. Látod azt a színes táblát ott balra a 
parton?

- Persze, olvasni is tudom. Angolul írták ki, hogy ott lehet bé
relni jetskit, motorcsónakos vízisízést, és ott lehet jelentkezni az ej
tőernyős repülésre.

-így van. Akkor most nézz attól a táblától balra a napernyők 
felé, és mondd meg, hogy mit látsz, az egy, kettő, három, négy, öt, 
hat - számolt a lány - igen, a hatodik napernyőnél.

- Egy fekete hajú, pink fürdőruhás lányt! - sápadt el Péter, és 
rámeredt Kittire, majd a másik lányra, aztán újra Kittire, akin kék
zöld csíkos fürdőruha volt.

-Nos?
- Ez nem lehet igaz! Boszorkányság, vagy álmodom? Mi törté

nik velem?
- Semmi különös, csak megismerted Flórát, az ikertestvéremet.
- És ki az a fiú?
- Tolgának hívják, nagyon rendes török srác. Tavaly ismerked

tek meg, csak hát ritkán találkoznak.
- Én meg azt hittem, szóval arra gondoltam... - próbált nagy 

zavartan magyarázkodni Péter, de elakadt, mert Kitti nyaka köré 
fonta karját, fejét az arcához húzta, szinte suttogva folytatta a félbe
hagyott mondatot.

- ...hogy becsaptalak. Nagyon buta vagy! Szívem! - tette hozzá 
sejtelmes női mosollyal, és nem tiltakozott, amikor a fiú magához 
húzta, megcsókolta.

- Nézd, milyen érdekes véletlen, vagy talán nem is az. Az én 
kezemen kék, a tiéden zöld szállodai csuklószalag van. Pont olyan 
színűek, mint a fürdőruhád.

- Szóval nem pinkben vagyok, ugye?
- Nem, nem, és ennek nagyon örülök!
- Pink a kedvenc színe Flórának. Azt mondják, és szerintem is így 

van, nagyon-nagyon hasonlítunk egymásra. Egyformák vagyunk.
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- Nem lehet könnyű szegény Tolgának, ha meg akar különböz
tetni benneteket.

- A testvérem kitalált egy jót. Én a bal kezemre rakattam a szállo
dai csuklószalagot, ő a jobbra. Vicces, nem? Gyere, bemutatlak nekik!

- Ne most! - szabadkozott Péter, és a lány szigorú apjára gon
dolt, aki valószínűleg rossz néven venné, ha csak úgy fürdőnad- 
rágban odaállítana. Nem tudta elmondani aggodalmát, mert vala
honnan váratlanul odaszaladt Danika, megfogta a kezét, és hangos 
szóval bíztatta:

- Gyere már várat építeni, anya is ott van!
- így már értem! - képedt el Kitti, sarkon fordult és sietve távo

zott.
Péter nem tudott Kitti után szaladni. A kisfiú szorosan fogta a 

kezét, nem akart durván bánni vele. Az ábrándok és vágyak ösz- 
szeomolni látszottak. Ha Kitti nős, családos férfinek gondolja, soha 
többé nem fog szóba állni vele. Pokoli helyzet kezdett kialakulni ak
kor, amikor már majdnem a mennyországban érezte magát. Hiába 
rángatta Danika, semmit nem érzéklet a világból. Zsuzsi messziről 
látta a jelenetet. Semmit nem hallott, mégsem volt nehéz kitalálnia, 
hogy kisfia rosszkor érkezett, akaratlanul is rosszat tettek. Amikor 
odaért, nem kellett semmit sem kérdeznie, mindent leolvasott Péter 
arcáról. Saját boldogtalan házassága, válása jutott eszébe, és őszin
tén sajnálta Péter kétségbeesett fájdalmát.

- Látom, hogy szereted. Ne hagyd elveszni a boldogságod! Menj 
utána! Nagyon szép, kedves lány lehet! Ne szakítsatok valami osto
baság miatt.

- Ne szakítsunk? Még el sem kezdtük!
- Akkor mire vársz? Menj és kezdjétek el! Látom, hogy szen

vedsz!
A hideg zuhany jót tett, visszarántotta Pétert a földre, rendezte 

gondolatait. Nem azért utazott kétezer kilométert, nem azért nem 
érdekli sem Sára, sem Zsuzsi, sem senki más, hogy elveszni hagyja 
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Kittit. Semmi olyat nem tett, amiért megérdemelné ezt a büntetést. 
Tiszta nadrágot, pólót vett, és elindult a Mavi Deniz Hotelbe. Elha
tározta, addig nem jön el onnan, amíg valaki meg nem hallgatja a 
Marosvölgyi családból, aztán jöjjön, amit a sors akar. Már vacso
raidő volt, Marosvölgyiék bárhol lehettek. Az étteremben, a bár
ban, a medence partján, vagy akár a szobáikban is. A véletlennek, 
vagy ki tudja milyen rejtélyes erőnek köszönhetően, ahogy belépett 
a szállodába és megpillantotta az étterem bejáratát, kinyílt a távo
labbi liftajtó. Többen kiszálltak, de ő csak az indiai jellegű, könnyű 
selyemruhát viselő fekete hosszú hajú lányt látta. Kittit, vagy Fló
rát, ezt nem tudhatta. Gyors léptekkel beljebb ment és úgy állt meg, 
hogy mindenki észrevegye, aki az étterembe tart. A lány ránézett, 
de olyan közömbös arccal ment el mellette, mint a többi ismeretlen. 
Összeszorult gyomorral, idegességtől remegő hangon szólt utána.

- Flóra!
- Nekem szóltál? - fordult vissza a lány barátságtalanul.
- Igen. Péter vagyok, talán hallottál rólam.
- Sajnos hallottam. Nekünk nincs közös témánk, engedj a töb

biek után.
- Nagyon szépen kérlek, segíts nekem! Mindenképpen beszél

nem kell Kittivel.
- Ebben nem tudok segíteni. Azt mondta, soha többé nem akar 

látni! Nagyon szomorú!
- Flóra! Ez ostobaság! Azt hiszi, enyém a kisfiú, akivel látott, azt 

hiszi, nős vagyok, családos.
- Igen, ez elég egyértelmű! - nézett hidegen, ellenségesen a lány.
- Könyörgöm, gondolkodjatok egy kicsit! Huszonkét éves va

gyok, az a kisfiú öt. Hogyan lehetne a gyerekem?
- Lehet, hogy nem a te gyereked, de attól még élhettek együtt. 

Ezt Kitti pontosan tudja!
- Megesküszöm bármire, hogy itt találkoztam velük életemben 

először. Semmi nincs közöttünk!
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- Nézd, én megértem Kittit, amiért most borzasztóan csalódott. 
Lehet, hogy igazat mondasz, lehet, hogy nem. Mivel tudod bizo
nyítani?

- Tudom-e bizonyítani? - gondolkodott el Péter, és a jelentke
zéskor kapott papírokra gondolt. - Tudnám, de nem akarom. Ha 
Kittinek az én szavam nem ér annyit, hogy higgyen nekem, ha nem 
bízik bennem, akkor semmi értelme az egésznek. Mondd meg neki, 
hogy soha senki közelségét nem akartam annyira, mint az övét, 
hogy csak miatta utaztam kétezer kilométert, hogy attól a pillanat
tól szeretem, amikor először hozzáértem a kezéhez, hogy soha nem 
fogom őt elfelejteni, és mindig fájni fog, amiért nem hitt nekem. 
Most elmegyek, Isten áldjon benneteket, legyetek boldogok! - A 
szomorú szavak őszintén, fájdalmasan hangzottak, könnyet csaltak 
mindkettőjük szemébe.

- Várj! Kitti hinni fog neked, szeret téged!
- Hallottam már olyanról, hogy az ikrek megérzik, tudják egy

más érzéseit, gondolatát, de az most nekem mégis kevés, hogy te 
így vélekedsz.

- Elégedj meg ezzel, Péter! - szólt boldogan a lány. Felemelte 
kezét. Ruhája hosszú ujja végigcsúszott karján, és bal csuklóján volt 
a szálloda zöld szalagja.
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Szászi Zoltán

NEM AKART 
KATONA LENNI





Már nagyon várta az Utolsó mohikán filmpremierjét. 1992 
nyarán hónapok óta olvashatók voltak a hírek a mozis újsá
gokban, nagy és komoly film van készülőben. Az Utolsó mohikán! 

Néhány ronggyá lapozott magazin hozzá is eljutott. Mozi nem volt 
a faluban, legalább tíz kilométert kellett volna gyalogolnia a hegyi 
úton, hogy leérjen a nagyvárosba, hogy filmet nézzen, elmenve a 
téli olimpia évek óta rohadó helyszínei mellett. Csak nyolc éve volt, 
de jó volt! Aranykor! így mesélték a szülei!

(BEAZONOSÍTÁS)

Valahogy egyre több komoly akadálya akadt a szórakozásának. 
Az egyik, igen mérvadó, hogy a városba biztosan nem engedték vol
na el egyedül. A másik pedig, hogy a Nyanyától, attól az öregasszony
tól kellett volna pénzt kunyerálnia mozijegyre, akire még tavasszal 
rábízták a szülei. Ki tudja, merre lehet apa és anya? Soha nem merte 
megkérdezni a vénasszonyt, meddig kell még nála laknia. Nyanya. 
A nagyanyja édestestvére, valami szent asszony, Imádságos Marijá
nak szólították sokan. Vele lakott lassan már négy hónapja, egy kis 
hegyoldalban meghúzódó házban, onnan messzire lehetett látni, be 
a völgybe. Ott laktak kettecskén, a filmbolond kamasz meg az isten
félő vénasszony. Villany nélküli házban. Minden helyiségben feszü
let. Egy rossz elemes rádió volt minden kapcsolatuk a világgal. Meg 
az ima. Isten felé segélyhívóként. Ott csordogáltak a napok. Laktak 
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ketten. A kölyök, aki még semmit sem látott, és a vénasszony, aki 
már mindent megélt. Bolond idők jártak. A mozilátogatást nehezí
tő komoly akadálynak számított még az erdőbe frissen odatelepített 
aknasáv. Bolond idők. Idegenek jártak-keltek elég sűrűn a főúton át. 
Egyenruhások. Ha le akart volna menni a városba, a teljesen várat
lanul bármikor és bárhol felbukkanó, a városban tejért vagy kenyé
rért sorban állók, vízért kútra menők közé is szemrebbenés nélkül 
közélövő orvlövészek támadásait is ki kellett volna kerülnie. Ilyenek 
is voltak. Soha nem volt csend. Április óta a nap bármelyik órájá
ban megszólalhattak a fegyverek. Most már nyár volt. Forró nyár. 
Lihegett lent a város, itt, fent a hegyekben ott lapult a halál minden 
fa mögött. így mondták a falusiak nekik. Ne mozogjanak semerre. 
Ha nem kell menni, lehetőleg maradjanak nyugton. A csend az élet. 
A barlang a nyugalom. Isten a megmentő. Ember emberre nem szá
míthat. Élet. Nem érték. Halál. Nem esemény.

Egy-két hét után már elég pontosan felismerte a sniper és az AK 47- 
es hangja közti különbségeket. A gépfegyver ugatós hangot adott ki. A 
sniper komoran dörrent, vagy csak gyilkosán, halkan pukkant picit, 
ha volt rajta hangtompító. Nem kell ahhoz sem sok, hogy megtanulja 
bárki, miként süvít a gránát, miben különbözik a hangja, ha tankból 
vagy aknavetőből lövik ki. A motorok zaját is lassan el lehetett válasz
tani. Lánctalpas vagy traktor, teherautó vagy nagy ritkán autóbusz. 
Mind katonai. Néha egy civileket szállító busz. Tele rémült, szomjas, 
éhes emberrel. Gyerekek, hónuk alatt a legkedvesebb játékkal. Egyszer 
egy pisilés közben elveszett plüssrókát talált a fordulóban, ahol régen a 
menetrendszerinti buszok is megálltak. Nincs menetrend. Nincs rend.

Hátraköltöztek a hegyi háznak a meredek lejtőbe félig belefara
gott kamrarészébe. Ezt a falubeli koma bácsiék ajánlották. Onnan 
egy kis óvatossággal egy vastag, embermagas kőfal mellett baj nélkül 
el lehetett jutni a falu központjába, a bolt és a kocsma felé. Orvos már 
régen nem volt, csak egy kiöregedett egészségügyi katona meg egy 
bábaságban jártas nő látták el a vidéket. Egy jó hozamú forrás is volt 
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a fal végén, már olyan helyen, ahová a hegyek felől, a sniperállásokból 
nem lehetett belátni. Naponta kétszer járt vízért oda, a ház előtti kút
hoz egy ideje nem volt ajánlatos csak úgy odamenni. Oda be lehetett 
látni. Minden mozgásra lőttek. A víz! A szomj! Fegyver az!

A házon, a vén házon, amelyet még a dédpapa idején a család 
kalákában húzott fel, kibontva a hegy viszonylag jól formálható kö
veit, és abból húzva fel a falakat néhány golyóverte lyuk volt látha
tó. így nyár elejére már minden utcára nyíló ablakot bedeszkáztak, 
mögéjük homokzsákokat raktak, olyan lett a tisztaszoba, mint egy 
erőd. A szekrényeket kirámolták, a kamrába vitték át a csekélyke 
holmit - régi ruhákat, cipőket, ölnyi ágyneműt, vásznakat végben 
- a faragott keretes tükör megfordítva állt az ajtó mellett, és a régi 
meszelésen megmutatkoztak a leakasztott képek helyei. Nyanya 
kedvelt képe, a legkevesebb is leakasztatott! Hetven éve nászaján
dékba kapta. Most Jézus a Gecsemáné-kertben repedt üveggel tá
maszkodott egy kibelezett szifon hátának. Homok, por, sötétség, 
molyirtó és kiömlött petróleum szaga. Bakancsnyomok a finom 
porban, amit felkavart a huzat olykor. Pókhálók lengése, hangyák 
szorgos menetének nyoma. Barna foltos matrac a földön, ott, ahol 
a ház sarkán egyetlen lyukat nyitottak a hegyek felé, épp akkorát, 
amekkorán kifér egy célgömbbel ellátott fegyver csöve. Néhány 
töltényhüvely, AK 47-es lőszeréből maradt vissza. 7,62 milliméte
res kaliberű. Gyorsan koszolódó, zöldes fém. Enyhe koromszaggal. 
Nem szeretetett ott lenni, de néha ki kellett kukucskálnia a résen, 
megtudni, éppen mi a helyzet. A nap bármelyik órájában megcsil
lanhatott a fegyverek csöve a hegy peremén ásott futóárok szélén.

(IDEJE A DOLGOKNAK)

Az Utolsó mohikán. Nagyon szerette volna látni. A magazin, 
amelyben a cikket olvasta a filmről, már teljesen szétesett. Aznap 
reggel is elfogyott a víz. Nyanya a hátsó kertben - ahová nem lehetett 
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belátni, csak legföljebb a ház fölé kuporodó hegyoldalról, amelynek 
a szélén fiatal tölgyfák nőttek, és jóféle gombákat lehetett olykor 
szedni alattuk - a paradicsomokat gyomlálta. Abban az évben nem 
volt elég tavaszi eső, gomba se nőtt, a kiskertbe ültetett zöldségek 
ájultan kornyadoztak a szomjúságtól. A mindig bőven folyó forrás 
már éppen csak csordogált, jó tizedére apadt a vízhozama. Ember
nek is kevés volt a víz. Állatnak is kevés volt a víz. Mindennek kevés 
volt a víz. Csak a pipacsok nőttek, azok viszont vidáman, szinte in
tegetve szórták szét az égő színüket. A gyomnak semmi sem árt, az 
mindig megnő. Gazemberből is mindig több van, mint rendesből! 
A pipacs a repedezett földben senyvedő káposzta, paprika és para
dicsom mellé tolakodott be. Nyanya utálta a pipacsot. Mindig azt 
mondta, ahol az nő, ott katona vére folyt ki a földre, és a fiatal vértől, 
igenis attól olyan élénk, kipusztíthatatlan ez a gyom, ö nagyon sze
rette ezeket a szőrös szárú, gyűrött szirmú virágokat, talán éppen az 
elpusztíthatatlanságuk miatt. Amikor a zöldséget kellett öntöznie, 
mindig loccsantott rájuk is egy marék vizet. Aznap reggel elfogyott 
a víz. Előtte való napon este sem mertek elindulni a fal mellett a 
forráshoz, túl sűrű volt a lövöldözés. Reggeli után macskamosdás
sal tették rendbe kicsit az arcukat. Rádiót még tudtak hallgatni. Az 
elem még kitartott. Jó hír egyetlen egy sem volt. Offenzíva, táma
dás, segélyhelyek, elveszett családtagok egymás keresése, minden
féle közlemények, hol, kinek és miért kell jelentkezni, nagy néha 
egy-egy zeneszám. Reggelire krumplit ettek. Negyedik napja kenyér 
se volt a faluban, a péket besorozták, a családja felpakolt, és elment, 
ki tudja hová. Mint sokan mások. Igen, ilyen felirat is szokott lenni 
a filmek végén: sokan mások. El kellett menni vízért. Nyanya ke
resztet rajzolt a homlokára. Nem szerette az öregasszony reszelősen 
száraz bőrének az érintését. Most valahogy mégis elviselte. Miután 
megették a főtt krumplit, kevés kecskesajt volt még hozzá, egy ka
nál méz a teába, szedelőzködni kezdett. A maradék krumplihéjat a 
kecske kapta meg, két falat se volt neki, de hozzá kapott még egy pár 
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friss ágat a bozót széléről, meg azt a kis kupac gyomot, amit Nya
nya rángatott ki a száraz földből, a paprikák közül. Még alig múlt 
nyolc óra, de már szédelgős hőség gomolygott rájuk a hegyoldalból. 
Abban ott volt a gyanús, benzinszagú füst, idegen és perzselő bűz 
az ilyenkor szokott harmat-, erdő- és gombaillat helyett. Szótlanul 
vette a kannákat, és elindult a fal mellett vízért. Sólyomszemre és 
Csingacsgukra gondolt, ők hogyan lopakodnának ilyen fal tövében. 
Combja mellett érezte a zsebében lapuló fanyelű bicskát. Testmeleg 
lett a vékonyka, alig tizenkét centis penge. Négy ujj. Halálos sebet 
tud ejteni. Elér a szívburokig, ha nem fog bordát. Éles, nagyon éles 
kis pengéje van. Nagyapáé volt. Nyájkísérő bicska. így hívta.

Mindig a lábujjak érnek először földet, csak puhán, csak óvato
san és finoman cserkészve, hogy a bölény meg ne neszelje a lépted, 
s úgy fordulj, ne vigye a szél a szagod a vad felé, de te érezd az ő 
illatát. Surranj, támaszd meg a súlyod a fordulónál, ott egy kő min
dig csúszós, nyirkosán lapul a fal végén a forrás felett, ám most az 
is száraz. Zúgás hallatszik, nem tank, nem katonai dzsip, inkább 
teherautó, valahol a nagy kanyar felől hallatszik, a háztól az alig 
kétszáz lépés, futva jó két perc a kanyarban álló fenyőtől. Most va
lami nagyot reccsent. Fém és fa egymásnak feszülését hallani, csi
korgást, zúgást, foszlányokban káromkodás szavait. Zuhanó ágak, 
riadt madárhangok. A kút lassan csordogál, máskor ennyi idő alatt 
két kanna vizet is fel lehet tankolni, most még csak az egyik felénél 
tartott. Nem értette, milyen nyelven beszélnek, és kik járnak a ház 
környékén. Félt. Nagyon. Sólyomszem vagyok, nem félhetek! - ezt 
gondolta. Megteltek a kannák. Kétszer tíz liter. Kemény súly egy 
nyurga tizenéves kamasznak. De ha ő vállalta, hogy most két kan
nával hoz, kénytelen volt cipelni. Már bánta ezt a vállalást. Érezte a 
bajt. Tompa puffanásokat hallott. Hármat. Pisztoly hangja. Piszto
lyé. Kilences kaliberű.
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(ESEMÉNY)

Lihegve cipelte a két zárt kannát. Halkan kotyogott bennük 
a víz. Máskor szerette ezt a hangot, most idegesítette. Nem ment 
azonnal hátra a kamra felé, inkább megállt a fal végétől tízlépés
nyire. Kémlelt. Mozgást vélt látni a kecske óljánál. Keserves meke- 
gést, majd ismét káromkodást hallott, paták ritmikus vergődését, 
zuhanás zaját. Letette a kannákat. Majd visszamegy értük. Lassan, 
lábujjhegyet először lehelyezve, semmi zajt nem csapva. El ne riaszd 
a bölényeket! Fekete rongyokat látott, Nyanya kendőjét a földön a 
kamra előtt, porosán, néhány vékonyka hajszál csillogott a kendő 
szélén. Látta, hogy a vénasszony ott fekszik a földön. Nem mozgott. 
Ha nem mozog, az nem jó. Az arca véres volt. Mellkasán iszamós 
a ruha. Alvadt vér. Nem pipacspiros. Nem élénk. Olyan pünkös
di rózsa mélyvörös színét mutató. Mély és sötét. Mélyen halott és 
alvadt. Tompa lett minden. Megfásult és szomjaztató. A paták rit
mikus dobogása abbamaradt. Fogak közül szűrődő folyamatos ká
romkodás hallatszott. Meglátta. Félmeztelenül állt, úgy dolgozott a 
férfi. Idegen katona. Felhúzta az ól sarkáról kiálló kampóra a le
szúrt kecskét, szuronnyal dolgozva, kissé ormótlan mozdulatokkal 
kezdte nyúzni. Minden véres volt körülötte. Izzadt és szomjas lehe
tett, a száját nyaldosta, miközben motozott a halott állaton. Néha 
felröhögött magában, feltehetően részeg volt, néha meg is billent 
egy-egy hirtelen mozdulattól. Csingacsguk nem hagyná a törzsét, 
Sólyomszem nem bántana vénasszonyokat! Én vagyok az utolsó 
- ezt gondolta. Nincs puskája. Nincs nyíl a kezében. Nincs toma
hawk sem kéznél. A kisfejsze bent a kamra ajtaja mögött. Messze. 
Hangtalanul nyitotta ki a kis bicskát. Nincs két esély. Tudta, egy 
szúrással le kell terítenie az idegent. Nyanya mesélte, hogy az öreg, 
a nagyapja egyik barátját egy kocsmai verekedéskor vesén szúrták, 
és ő egyetlen szúrástól azonnal meghalt. Deréktájon kell eltalálni. A 
nagy széles prérire gondolt. A lovakra, a tolldíszes fej ékre, a nyereg-
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re, ami kojot prémjével volt díszítve. A sátor rúdját díszítő grizzly 
medve koponyájára. Lassú volt, de határozott, mint a puma. Alulról 
felfelé döfött. Egy deréktáji babformájú mélyedést célozva meg tel
jes erővel. A katona éppen azt méregette, hogy melyik lábat vágja 
le hamarább a kecskéről, valószínűleg nem értett a hentesmunká
hoz, mert a szuronya beszorult a csontok közé. Kiáltani próbált, de 
Csingacsguk szelleme a második döféshez is erőt adott a fiúnak, a 
derék felett a másik oldalon ismét belenyomta a pengét az izzadt 
testbe. Majd amikor kirántotta, szinte védekezésszerűen vízszinte
sen elhúzta maga előtt a kis pengét. Mintha ártó szellemnek rajzolt 
volna akadályt. A felé zuhanó katona torkán húzta el. Elég mélyen 
ahhoz, hogy az ádámcsutkáját sértse. Hab fröcsögött rá. Az arcába. 
Éppen csak el tudott penderülni a zuhanó test elől. A kecske szeme 
addigra üvegessé vált. Szakálláról lassan csepegett a vér. A katona 
arca is megdermedt. Pár sóhajtásnyi idő után abbamaradt a rángás. 
Odament a kis padra letett pisztolyhoz. Felhúzta. Ismerte a fegyve
reket, minden gyerek ismerte akkoriban. Odatette a férfi homloká
hoz a csövét, és meghúzta a ravaszt. Nem nézte meg, mi történt. Só
lyomszem arra biztatta, menjen, hagyja ott ezt az egészet. Vizet vett 
magához. A porcelán csészéből kivett minden pénzt, amit a Nyanya 
odadugott. Ha leér majd a városba, megnézi mégis a filmet. Ha lesz 
mozi, amelyik vetíteni fogja. Ha lesz város. Ha leér.

Elindult a ház elé az utcára. Amikor meglátta a katonai kisteher
autót, odament. Kivette a teherkocsiból az AK 47-est. Meg a hoz
závaló tárakat. Egy pisztoly is volt ott, azt is. Ha nem is neki, vala
kiknek jó lesz. Vállára vette a lőszeres táskát, benne nyeles gránátok 
lapultak. Elindult a kőfal felé. Nem akart katona lenni. Zúgás hallat
szott. Beugrott az erdőbe. Tudta, merrefelé találja komaék csapatát. 
Egyszer már vitt nekik kötszert. Nyanyát majd csak eltemeti valaki. 
Isten nem hagyja gondozatlanul a bárányait. Nem szokta hagyni.

A törzs szava szólt. Egyszer majd eljut a végtelen prérire. Egy
szer vadlovat fog majd lasszóval. Bölényhúst szárít a napon. Egyszer 
lesz még egyszer. Aznap volt a világpremier. 1992.
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Wilhelm József

NANA





Nyúlánk kiskamasz lettem. Még mindig játékba feledkező és 
rettentően felelőtlen. Tehetem, mert hagyják a szüleim. Csak 
Matilddal van olykor gondom.

Öten vagyunk utcabeli és korabeli fiúk. Egy éve csatlakozhat
tunk a nagyokhoz, akiknek erősítésre volt szükségük a Szentkút 
utcaiak ellen a kincses sziget megvédésében. Mi, gyöpsoriak most 
verhetetlenek vagyunk. Végre lejárhatunk a szigetre! Nagyon jó ott 
grundozni, de ennél sokkal többről szól a barátságunk. Mind az 
ötünknek csavarosán forog az agyunk. Képtelen történetekkel szó
rakoztatjuk egymást. Nyári estéken megrekedés nélkül tudunk egé
szen sötétedésig mesélni. Ha nem harcolunk, akkor a sziget vastag, 
selymes porába fekszünk, tekintetünket a végtelenbe szúrjuk, és az 
első csillagok felbukkanásáig regélünk.

- Egy otromba bogár mászik alattad! - mondja Péter.
A porral együtt kisöpröm magam alól a bogarat, és közben be

lekezdek a történetbe.
- Ez nem bogár! Ez egy hatalmas aligátor. A hátára vagyok kö

tözve. Az indiánok tették velem, és most az aligátor, miután nem 
tud lerázni a hátáról, a mocsár felé tart. Ott aztán belefulladok a 
vízbe, vagy pedig, ami még szörnyűbb, a többi aligátor felzabál.

- Igen ám, de Inigó, a törzsfőnök lánya belesúgott a füledbe va
lamit, amíg a sátorban feküdtél, amikor a vének arról tárgyaltak, 
hogyan büntessenek meg - folytatja tovább Jani.
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- Azt súgta, ha nem félek, akkor nem fogok meghalni, hanem 
csak a gyáva lelkem fog odaveszni. Sőt, bátor harcos lesz belőlem! - 
bonyolítottam tovább.

Pityu is bekapcsolódott.
- Inigónak gyönyörű, hosszú fekete haja van. A bőre olyan áttet

sző, mint a testvéremé, Erzsié!
- Jaj, a Nana! - kiáltok föl, és már ugrok is.
A többiek nem szólnak, csak a mérges pillantásaik elől kell el

kapnom a szemem. Sóhajtok. A sziget másik végébe caplatok, ahol 
a kishúgom, a két és fél éves Matild játszik. Tűri a sorsát. A dere
kára kötött kötelet igyekszik kicsomózni. A kötéllel a legvastagabb 
szomorúfűzhöz kötöztem, nehogy a Gödrök vizébe fúljon.

A Gödrök a kertünk végében húzódik. Innen vitték valamikor 
a falubeliek a sárgaföldet a vert falú házak építéséhez. A közepén 
húzódik a kincses szigetünk, egy tizenöt méter hosszú, két-három 
méter széles földnyelv, ami, ha nagyon esős tavasz van, akkor szi
getté változik egészen augusztus közepéig. Három szomorúfűz és 
pár csenevész galagonyabokor nő rajta. Az egyik fűzre korai, nyári 
szőlő futott, apró, édes, zöld bogyókkal. Amikor kiszívjuk a bogyó
kat, akkor a rághatatlan magjaival egymást célozgatjuk.

- Nana, már megint tiszta por vagy!
- Por vagy, por vagy! Anyától kapsz pofont! - válaszol Matild.
A kishúgom figyelmeztetése ellenére is tudom, nyakleves lesz a 

dolog vége, így a keresztanyám kertje felé vesszük az utunk. A hát
só kertkapun osonunk az udvarba, de keresztanyámat nem tudjuk 
elkerülni. Kati néném türelmesen megmosdatja Nanát, és leporolja, 
kisimítgatja a gyűrött ruháját.

- Menjetek! így már nem kapsz ki anyádtól! Nanát máskor itt 
hagyhatod, amíg játszol, ahelyett, hogy kikötözöd szegényt!

Szépen megköszönöm a segítséget. Eltűrjük a nyálas puszilgatá- 
sokat, pedig nagyon nem szeretjük! Kati nénénknek nincs gyereke, 
ezért ölel, csókolgat és töm bennünket állandóan finom falatokkal.

186



Most is két frissen sült kiflivel ballagunk hazafelé. Matild teli szájjal 
csacsog.

Sokan gratulálnak, hogy ilyen jó játékos lettem. A második ne
hézségi szintig még csak az első tízben voltam benne. Aztán, ahogy 
a számítógépes játék nehezedett, úgy lettem egyre jobb. A negyedik 
szinten már második, aztán az ötödik szinten én lettem a kontinens 
legjobb játékosa. A gép előtt ülök. Pompás a közérzetem, de valami 
nincs rendjén! Nem találom a gyermekkorom! Kiszippantották az 
összes bennem élő információt, emlékképet! Vagy magam szolgál
tattam ki? Ennyire összezavarodtam volna? Úgy érzem, kitörölték 
belőlem. Addig, amíg az agyamban lézengtek, kuporogtak, vihán- 
coltak a múltam darabkái, addig úgy éreztem érdemes volt ebbe, az 
éjjelek és nappalok nélküli váltakozásába születnem, a kihívások, 
de gáncsoskodások nélküli virtuális létbe. Az a képzetem támadt, 
mintha a győzelmeim és az eltűnő emlékeim között valami fura 
arányosság lenne. Verhetetlen vagyok, de olyan NEM TUDOM 
MEGFOGALMAZNI... érzésem van! Úgy kezdődött az egész, hogy 
több játékosnak sikerült megosztania a testi-lelki gyötrelmeit ve
lem, a tortúrákat, amiket önmagukkal vívnak. Azt hiszem, nem 
kellett volna ennyit csetelnem! A neten az egyik erre panaszkodik, 
a másik arra. Akkor rémültem meg igazán, amikor az egyik ötszá
zadik ismerősöm lebénult előttem egy agyérgörcstől, amíg egymás 
ellen játszottunk. Onnantól kezdve minden különös szúrás, nehe
zebb levegővétel a gondolati eltévelyedés kibontakozását jelenti szá
momra. Nem tudok már csak a játékra koncentrálni!

Ha lenne naplóm, ezt a bejegyzést írnám az egyik játékostár
samról: Emlékszem a pillanatra, amikor nem vettél észre, bár a sze
membe néztél a gépeden keresztül. Nem láttál semmit, csak dühödten 
csapkodtál magad körül. Néztem, hogyan őrülsz meg. Aztán benyi
tott a fiad, majd bejött a feleséged, a lányod. Láttam, ahogy végül a 
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mentősök vittek el. Azóta egyetlen kába gondolat és cselekvés vagyok. 
Félájultan észlelem a vonagló döbbenetét. Ez a képernyő előtti való
ság! Jó, hogy nincs naplóm. Nana nem szereti a szomorú története
ket. Rejtegetnem kellene előle a jegyzeteimet.

Az a sok SMS, e-mail, amit írogatok, a rengeteg fénykép az 
Instagramon, amit folyamatosan töltögetek, a tengernyi megjegy
zés, a Facebook-bejegyzések lájkolásai miatt nem létezem többé. 
Valamiféle összes gondolatok, együttes érzelmek, kollektív emlékek 
virtuális világának vagyok a része. A rabja. Nem merem megkér
dezni másoktól, ők is érzik-e? Elvesztem. Egy-egy netösszeomlás 
után megbomlok, vagyis meggabalyodunk mindannyian. Van, 
aki a kedvenc képét, az első bejegyzését, az elveszett pontszámait 
siratja, persze hiába! Engem más zavar. Én a nyolcadik nehézségi 
szinten rekedtem. Más nincs. Már vagy háromezerszer végigmen
tem a terepen, csak századnyi pontok hiányoznak, hogy felkerül
jek a kilencedikre. Nem tudom, hány óra, milyen nap, évszak van 
éppen. Nana pár naponkénti megjelenése az egyedüli biztos pont, 
de a gyerekeket már nem hozza magával. Nehogy zavarjanak! Vagy 
más miatt? Hát... elég kupi a lakásom mostanában! Mit is akartam? 
Ja! Ott tartottam, hogy nem ugranak be dolgok, emlékek, ámbár 
fontosak lennének, hiszen a személyiségem részei. Ez egyre job
ban zavar. Más vagyok. Nincsenek meg az egykori kilétem biztos 
pontjai, így lassan, de elegánsan butulok. Érzem! Testi és szellemi 
értelemben tunya lettem. Kezdek megháborodni. Olyan érzésem 
van, mintha gettóba zártak volna. Hangsúlytalan mozgás, zsibbadt 
állapot, ismétlődő frázisok a napjaim. Nem tudom, mikor voltam 
az utcán. Mintha valami tragikomikus, ismétlődő handabandázás 
értelmetlenségébe vesznék.

Tegnap már csak három századpont hiányzott! Csak három! Ma 
biztos följutok! Hajnalban nem a széken aludtam el. Nem is tudom, 
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hogy hajnal volt-e? Lefeküdtem az ágyra. Nagyon jót aludtam. Egy 
hónapja nem aludtam az ágyamban. Tisztára pezsgek! Érzem! Tu
dom! Ma biztos a kilencedik szinten leszek! Biztos!

- A francba! Mit zavarsz már megint, Nana?
- Mi az, hogy mit zavarok? Négy napja nem néztem feléd. Ész

revetted egyáltalán?
- Aha! Most miattad nem jutottam föl a kilencedik szintre! Tu

dod te ezt! Rakd le a kaját, és húzzá a fenébe!
- És a mocskot magad után... azt ki takarítja ki? Látom, már 

a kólás üvegekbe pisálsz! Egy, kettő, három, négy, öt és fél üveget 
rendesen megtöltöttél. Ez csúcs! Azt szeretnéd, hogy áruljam őket 
az utcán? Mondd, pelenkát ne hozzak? Normális vagy te még?

- Azért játszok, mert értetek teszem! ÉRTETEK! Amióta a fér
jed...

- Na, mondd ki... nem mered, ugye! Tudom, hogy láttad, ami
kor megőrült! Eddig nem akartam felhozni. Lelkiismeret-furdalá- 
sod van, mi? Még hogy értünk játszol! Nyolc hónapja semmi pénzt 
nem hozol a konyhára. Én tartalak el! Te lettél a harmadik, pon
tosabban a férjem mellett a negyedik gyerekem, csakhogy... nem 
akarom még egyszer végignézni! A gyerekeknek is elég volt egy
szer! Te ugyanúgy meg fogsz őrülni!

- Bazd meg! Ez van! És tudd... azért nem jutok semmire, mert 
mindig zavarsz! Amíg fél évig az első három között voltam, addig 
jó volt a pénzem! Te is tudod, hogy a tizediken abbahagynám! A 
tizedik az baromi pénzt hoz!

- Te beteg vagy! Hagyd abba! Most! Egy éve, hogy találtam 
munkát! Nem kell a pénzed! Ez átok, nem pénz! Kimondom... nem 
bírom tovább! Szenvedélybeteg vagy!

- Nem! És ne hazudozz nekem a szemembe! Nem vagyok beteg! 
Arról van szó, nem tudod elfogadni, hogy jobb játékos vagyok ná
lad! Húzz a picsába!
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- Ezt nem hallgatom tovább! Rögtön elhúzok! Kaját se hozok 
többet! Itt fogsz éhen dögleni! Csak még egy dolog! Holnap le fog
nak kapcsolni mindent a lakásban. Nem tudtam, azaz... az igazat 
megvallva nem akarom tovább fizetni a számláidat. Talán ez az 
egyedüli esélyed.

- És még te hajtogatod, hogy te vagy a jó testvér...

Ez nem létezik! Becsináltam! És... ez az éles, telhetetlen fény be 
akar törni a redő résein. Aztán meg... ömlik belém valami villa
nó hideg. Vacogok. A gép néma. A beleimből bűz árad. Reszketek. 
Csúszkálok. Azt hiszem... van valaki a szobában! Nem tudom, mit 
keres itt! Ki vagy? Mit bámulsz? Mért nem szólsz? A rossz nyavalyá
ja! Ki vagy? Sátánfattya? Látom a disznószemed! Hiába kapkodod 
ide-oda! Gennyes vagy! Nem fogok veled vitába szállni! Add vissza 
a játékom! Kérlek! Add... légyszi! Egyszer úgyis mögéd osonok, te 
ökörképű! Hiába játszod a némát! Csak azért sem vagyok dühös! Te 
hülye seggfej! Bezárom az ajtót! Szagolhatod a szarom! Aztán hiába 
dörömbölsz! Se ki, se be!

nem tudom mi idő... nem tudom... csak néz... és nem tudom... 
néha röhögök...

nézem emberek... fehér... sokan fehér... fehér ruha
csak néz... én figyel... néz fehér ruha emberek... néz fehér pa

pír. .. olvas papír... néha röhögök...
néha nem röhög... néha sokat nem röhögni...
néz a papír... sokszor... sötét betű sok papír... ilyen betű... /e- 

lelőtlen
meg más... ez... jelenlétzavar
és más papír még... az egyén képzeteket él
nem észlel valóság
tünetmentességet ritkán elérni
kényszerekkel eltöltött idő csökkenése
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sok papír... sok ilyen betű... én olvas...
tünetek... lelki fájdalom, zsibbadás, depresszív némaság
nincs szervi elváltozás
a beteg pszichoterápiás
„idegi” tényezők... számítógépes játékszenvedély
elvonási stressz
részben sikertelen terápia
enyhe javulás
én olvas... néha röhögök... néha csámcsogok... sokat csámcso

gok nyál
nem tudom mi idő... nem tudom... csak nézek... és nem tu

dom sok ... nem sok
én olvas betűk... néha tudom olvas... néha fáj...
néha tudom én fáj... én röhögök fájás... de nem akar röhögök

már tudom mi idő... tudom napok... hétfő... kedd... tudom 
éjjel... tudom világos

öten ülünk itt... ez korház... parkban ülünk... ötünknek beszél
getünk. .. evésig... sokat... nevetünk is

bogár mászik... mondja adriánó
nem látom... ez nem bogár... ez... nem tudom mondani... nem jön 

a szó... röhögünk... aztán látom nő jön ide... mondom ötünknek... 
szépen szóval szól hozzám a nő... mutatom nő... aki jön be parkba

aha... mondja zoli... ő röhög
neked sok duma... tamás mondja... ő röhög... meg még röhög 

sokáig
nekem fáj... aki jön hozzám... aki szép szóval szól
én folytat többinek... mondom adriánóhoz... nő mondja ő test

vér nekem... ő nana... ő rázogati vállam... szépen szóval szól... ő 
sír... én röhögök

nana nevű nő most jönni mellém... én röhögök... én érzem jó 
van nekem
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lassan lenni nem fény... este... mondja nekem nana... sötét 
van... nem szabad ülni parkban... jönnek fehér nők... jönnek 
parancs mondani... ők nővérek... én nem tud folytatni szavakat 
ötünknek... etetés van... sétáltunk terembe... ez parancs

terembe ülünk... asztalnál öten... kötik fehér ruhát nyakhoz... 
kötik kezet széknél... adriánó nem szereti etetés... zoli köp fehér 
nőre étel

én csendben... nekem nem kötik kéz... én tudok egyedül ete
tés... nana nevű nő mutat nekem etetés... nana mondja remény 
lenni nekem
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Böjthe Pál

AZ ÁLLANDÓSULÓ 
FURULYAHANG





Egy szőke kislány guggol a buszmegállóban. Egykedvűen bámul 
a világba. Nincs szomorúság a szemében, sem derű az arcán. 
Talán a délutáni hőség bágyasztotta el. A mellette álló babakocsiból 

nevetgélő gyerek hajol föléje, és megpróbálja a hajába bökni játék
szerét. A meggyötört szalma mindegyre célt téveszt. A kicsi kitartó. 
Nem szegi kedvét a sikertelen próbálkozás, a meleg vagy a testvé
re közönye. Csodálatosan sok az energiája. Lábát a kocsi vázának 
feszíti, tömzsi testét a magasba dobva párnás kezével a semmibe 
markol. A műanyagcsövecske gyenge piheként oldódik a levegőbe, 
újból elvéti a nővére haját. A sikertelenség is jó móka. A próbálkozó 
viháncol, ám valamiért nem veszik észre derűjét. Aztán a nagyob
bat mégis átjárja a testvéri ihlet, a semmiből visszahuppan a járdára. 
Fejét alig fordítva fél szemmel a húgára pillant. Elenged egy félmo
solyt, amit a címzett rögtön vételez. Apró életével érzékeli, testvére 
szereti őt, még ha nincs is mindig kedve játszani.

Az új és a legújabb világ határán a két gyerek háta mögött áll az 
anyuka. A háromszög csúcsáról a messzeséget kémleli. A jármű bal
ról fog érkezni, de mintha ez teljesen mellékes lenne, fejét az ellen
tétes irányba fordítva a távoli dombokat nézi. Vagy legalábbis úgy 
tűnik. Az utóbbi időben gyakran látja maga előtt, amint vőlegénye 
furulyát vesz kezébe, és egyszerre zenél meg dünnyög. Akkoriban 
nagyon büszke volt tanítványára, hogy az öntudatos, erősnek ismert 
férfi, a kedvéért még ezt is megteszi. Csakhogy egyre kellemetle
nebbé válik a kép. Az azóta rég férjévé lett embert nevetségesnek, 
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egyenesen negédesnek találja az összehúzott orrcimpáival. Ki tudja, 
miért, éppen ez a végső soron mellékes eset bukkan a felszínre újból 
és újból. Minél jobban küzd ellene, az annál inkább az előtérbe to
lakszik. A nagy családi összejövetelt a négy szülő csupán arra hasz
nálta fel, hogy kezet rázzanak a részletesen kidolgozott szép jövőre. 
Akkor neki fel sem tűnt, hogy leendő anyósa elnézően mosolyog, 
amint zenélő fiát hallgatja. Szülei is élccel ütötték el a mutatványt, 
mondván, nem rossz kikapcsolódási mód. Mellékesen megjegyez
ték, nagyon ügyes tanárnő, ha ilyen vén diákot be tud törni. Jó 
tréfának találták, harsányan röhögtek. Észre sem vették, hogy va
lakit sértegetnek. A lenyűgöző szülei, az igazi agytröszt Benő tati és 
méltó párja, Andi mami. A jól megtervezett élet, a kényeztetés és a 
kiválasztott úton való makacs kitartás példaképei. Aztán, a kiváló 
apósa, apjának remek barátja. Az ellenállhatatlan, a lehetetlent nem 
ismerő Szarvas László - Laci tata - és erélyes felesége, a káprázatos 
Téci mama. Úgy látja őket, mint valami gyönyörű arktikus tájon, 
ahol tekintélyes jéghegyek gyanánt úsznak. Tökéletesen lefedik a 
rendelkezésükre álló hatalmas felületet, fókák sütkéreznek rajtuk, 
mert biztonságban érzik magukat. Csupán ő szorult valamiként a 
táblák alá, és nem tud a felszínre törni, hogy levegőhöz jusson. Kö
zépen a legkiemelkedőbb fehér csúcs, amelyet mindenki erősít, és 
amelyre bizton támaszkodik a többi. Gábor az, aki hibátlanul végzi 
dolgát. Ebben a tökéletes együttműködésben kissé elszigetelődött, 
meg magasra is nőtt, így hát hiába szólítgatja, nem ér el a hang hoz
zá. Egy rövid kérdés, a tömörre fogalmazott érvelés, az más. Hiszen 
ha nem is sikerül személyesen férje tudomására hozni mondandó
ját, üzenetét a pillérek bármelyike hiánytalanul átadja.

- Anya - ütögeti össze tenyereit a nagyobb lány -, sokat kell még 
várni?

- Tudod, mennyit szoktunk itt állni.
- Igen, de hátha ma hamarabb jönne a busz.
- Azt hiszem, annak Sárika is örülne.
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Amint a kicsi meghallja a nevét, nagyot kacag, párnás ujjacskáit 
gyorsan összehúzza, majd kiengedi.

- Én! - ugrik talpra a nővére. A babakocsi csomagtartójához 
perdül, zacskót húz elő, aztán visszaguggol a régi helyére. Úgy ado
gatja testvére kezébe a pogácsákat. Az anyának tetszik a gondosko
dás, megbízik nagyobb lányában.

Gondolatai ismét elkalandoznak. Nem érti, hol csúsztak el az 
elképzelések. Olyan elegáns tervei voltak, annál inkább, mert fér
je mindenben pártolta, biztatta. Ha eleinte ütköztek nehézségekbe, 
meggyőződéssel állította, amikor megérkezik az első gyerek, min
den másként lesz. Megszületett a második is, és egy napon arra éb
redt, már nem hisz semmiféle változásban. Például, valamikor töb
bek közt szó esett egy autóról, amit a nagyszülők megvásárolnak, 
hogy ne kelljen órákat tölteni az utakon a kislányokkal. Talán akkor 
kellett volna észrevennie, hogy férje esetleg mégsem támogatja ön
zetlenül. Első sorban úgy cselekszik, ahogy neki megfelel. Aztán, 
a szüleivel sohasem keveredik nézeteltérésbe. Végül, remekül fel
mérte, hogy anyósáék mit várnak el a lányuktól. Ennek szellemében 
tesz mindent. Mert Gábor a szellem embere, aki remekül használja 
eszét. Nagy, valahogy mindent betölt. Árnyékot vet a keresés útja
ira, nem lehet fogódzót találni. Honnan kezdjen a múlt felgöngyö
lítéséhez? Iskoláskorától? Az végső soron semleges történet. Ártal
matlan csoportos foglalkozások, ahol barátnőivel hol énekeltek, hol 
meg gyöngyöt fűztek. Ahogy befejezték, rögtön meghalt az emléke 
is. Meghatározó események, derű, netán szórakozás? Sehol semmi.

Ez legalább kedves, pillant csemetéire. Elmosolyodik. Sárika a 
pogácsáját nyújtja nővére felé. Az harap belőle. Ismét kínálnák, ám 
mutatja, tele a szája. A kicsi türelemmel kivárja, amíg Éva megrágja, 
lenyeli. Azonmód nyújtja karját, gyors mozdulattal az egészet a vá
rakozóra nyitott ajkak közé tömi. A gyerekek hangosan felkacagnak.

Na, és a szerelem?
Szinte hangosan gondolkozik.
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Kész röhej. Csupa olyan udvarló, akivel nem lehetett melléfogni. 
Az az érzésem, ott szintén valamiféle szűrő működött. Azt sem én 
irányítottam. Olyanok kerültek karnyújtásnyira, akik közül behunyt 
szemmel is lehetett válogatni. Ezt soha senkinek nem mondanám 
el. Súlyos és ízléstelen. A mentségem csupán az, hogy akkoriban na
gyon zsengék voltunk. Amikor annyi idősek lettünk, rögtön min
den elrendeződött, mert megjelent Gábor. Ezen a téren többet nem 
kellett gondolkodni. Pedig mostanában eszembe jut, hogy voltak a 
közelemben egészen belevaló fiúk. Csak éppen szemem volt csukva. 
Legerősebben az a régi kép él bennem, ami annyi éven át lappangott. 
Mostanában fejtettem meg. Beszélgetés címén csomóan összegyűl
tünk Veránál. Végül filmet is tett valaki, mindenki megpróbált ké
nyelmes helyet keresni magának. Lefeküdtünk a földre. Gábor széles 
mellkasára bújtam, és roppant büszke voltam a biztonságomra. A 
közelünkben álldogált Vera unokatestvére, akit akkor észre sem vet
tem, vagyis igen, mert most is magam előtt látom. Jóképű fiú volt. 
Ám kit érdekelt egy olyan hallgatag senki? Én az én pasimmal! Arra 
szintén mostanában jöttem rá, hogy Gábor végtelenül magabiztos 
volt, sugárzott róla, hogy ura a helyzetnek. Vagyis, én annyira hoz
zátartozom, szinte tulajdona vagyok. Teljesen véletlenül kiderült, az 
a szótlan fiú legalább olyan intelligens, mint bárki azok közül, akik 
akkor ott voltunk. Tudása könyvtárnyi, később sokra vitte. Mindez 
persze ma már lényegtelen. De életem során vajon hány ilyen mel
lékesnek gondolt szál mellett sétáltam el vakon? Egyáltalán, mi az, 
hogy élet? Milyen komoly, netán súlyos dolgokra, eseményekre kel
lene gondolnom, ha az élet kerül szóba? Nem tudom. Ki válaszol
hatna erre? Miért gyötröm magam ilyesmivel?

A két gyerek újabb játékot talál ki. Éva Sárika fölé magasodik, aki 
csak hunyorogva tud nővérére nézni. Aztán a nagyobb eltakarja a Na
pot, és húga teljesen kikerekíti szemét, miközben erőteljesen kalimpál 
lábával. Éva ellép, az ömlő fény béklyót vet a kicsi lovára. Ismét résnyi- 
re zárja a csillogó ablakocskákat, a babakocsi mélyére húzza magát.
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- Gyí, te paci! - rikkantja el magát a nagyobb lány, árnyékot 
vetve a pilledt arcra. Sárika újból sarkig tárja lelke tükrét, a rugók 
amúgy nyikorognak a megsarkantyúzott lovacskában.

Aztán a nő odaér, hogy ágyba bújik valakivel, jobb esetben, az 
idők folyamán valakikkel. Nem, ezen a téren nem hiányolok sem
mit. Gábor az első és egyetlen. Bika a javából, akit szelídíteni kel
lett. Nem nagyon tudtam, hogyan kellene. Talán ezért jobb, ha az 
embernek tapasztalata van. Ha másokat is szeretett, ha mással is 
ölelkezett. Nem, igazán nem hiányzik senki más, csupán a lehetősé
gekről van szó. Most már összeszoktunk. Csalódás nem volt, mert 
azelőtt nem vártam semmit, aztán amikor megtörtént - megtör
tént. Gáborban erős volt az igény, hogy jó legyen nekem is, és las
sacskán jó lett. Tényleg összesimultunk.

- Hagyd, Évikém, majd a madarak megeszik.
Az elejtett pogácsára rácsapnak az emberekhez szokott galam

bok, Sárika kap egy másikat.
Mostanig nem mert arra gondolni, hogy a mindenben oly si

keres szülei eleve eltervezett pályára állították. Neki csupán any- 
nyi jutott, hogy mindenre rábólintson, amiről azt hitte, ő találta 
ki. Ilyen formán mindjárt harminc éve ugyanaz az időszámítás, 
melynek ősz öregkoráig változatlannak kell maradnia. A halálig. E 
borzasztóan szomorú szó torkon ragadja, majd megrázza. Nem az 
elmúlás gondolata keseríti el, hanem a mások által előre leélt élete. 
A pihe-puhára párnázott út másik óriási csapdája maga a férje, aki 
társa ugyan, de vakon büszke önmagára. A zökkenőmentesség ér
dekében úgy tesz, mintha nem venné észre, hogy felesége szülei és 
apósáék játékszere egyszerre. Igaz, valamit mostanában megérez- 
hetett, mert az utolsó szokásos összcsaládi gyülekezésen felvetette, 
valóban esedékes lenne azt az autót megvásárolni az asszonynak. 
Annak idején az övé remek választás volt, tette hozzá elégedetten, 
ám a városi járkálásra elegendő egy sokkal kisebb. Pár perc után 
mindenki Gábor hathengereséről beszélt, meg a munkahelyi tekin
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télyről. Neki is jutott egy szilánkocska, a belváros, az iskola bizton
ságát ecsetelték.

A jármű, amelyet a szülők mellényzsebből ki tudnának fizetni, 
jó dolog. Megkönnyíti az ember dolgát, viszont már megszokta nél
küle. Ha eszébe jut, inkább a lemorzsolódások csoportjának feltér
képezése közben történik meg. A gépkocsi amúgy is a jelenkornak, 
ennek a kiteljesületlen pillanatnak a kelléke. Egy új időszámításban 
talán nem lenne ilyesmire szükség. Elegendő volna egy könnyű ho
mokfutó, egy bicikli, egy ember, aki megfogja a kezét, és akit be
hunyt szemmel bizton követhet.

Azt hiszem, tulajdonképpen nincs szükségem autóra, ugrik visz- 
sza korábbi gondolatához. Ez a buszmegálló szép lassan kinyitotta a 
szemem. Valahol nagyon elrontottam. Bűnömben a legfőbb bűnös 
a kényelem. Ugye mondom, hogy nem kell járgány! Na jó, itt nem 
arról a kényelemről van szó.

Néhány pillanatig elmereng, a gyerekekhez lép, meggyőződik, 
hogy minden rendben. Ad egy-egy puszit nekik, aztán visszasétál 
eredeti helyére.

A kényelem... Hát, ez nagy gombóc. Nekem csupán tanulni 
kellett, és semmi egyebet tennem. Még gondolkoznom sem. Már
mint iskolán kívüli dolgokon. Micsoda ostobaság! Hiszen immár 
dereng, minden fontos dolog éppen ott történik, és az többé soha 
vissza nem jön, hogy átélhessem. Nekem kizárólag az iskola ju
tott. Pedig volt idő, amikor sejtettem, hogy nem kellene hagynom 
mindent folyni magától. A mézes-mázas szavak könnyen levettek a 
lábamról. Minek gyötörjem magam olyasmivel, amit más megold 
helyettem? És a szüleim, ezek a kedves átokmacskák mindent meg 
is tettek. Nem, nem hibáztatom őket. Ezt már egyszer elismertem: 
mindenért én vagyok a hibás. Innen nem léphetek vissza. Okolha
tok bárkit bármiért, ám ez az igazság. Önkezemmel építettem meg 
saját börtönöm.

- Nem vehetném ki egy kicsit Sárikát?
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- Mindjárt itt a busz.
- Nem látom.
A tényszerű megállapítás elejét veszi az anyuka hadakozásának. 

Sőt, valamiért hirtelen jó ötletnek tartja. Lehajol, kiemeli a kicsit a 
kocsiból, és a guggoló kislánynak támasztja. A két gyerek rögtön 
folytatja a játékot.

Ott ül azon a koszos lépcsőn az a fiú és a lány. Valami baj van, 
a fiú összefogja a becsukott szemű lány kezét, úgy magyaráz neki. 
A lány közben tagadóan rázza fejét, de tiltakozása nem erélyes. 
Én vajon miért nem ültem le sohasem egy ilyen koszos lépcsőre? 
Minden különösebb ok nélkül az út mellé és hallgatni valakit, vagy 
elmondani élményeim, a véleményem valakinek. Nálunk beszél
getni kizárólag civilizált körülmények közt lehetett, kényelmes fo
telben, teasütemény mellett. Hát arra meg ki kíváncsi? Érthetően 
nem nagyon voltak barátaim. Igaz, nem is hiányoztak. Mert nekem 
úgy kellett felnőni, ahogy, és abban nem találtam semmi furcsát. 
Ha nem lenne itt a két gyermek, bizonyisten leülnék most oda a 
lépcsőház elé. Kipróbálnám, milyen természetesnek lenni. Nagyon 
elrontottam mindent, és az egészet magamnak kell rendbe hozni. 
Már amennyit lehet belőle. Csak tudnám, hogyan lássak hozzá.

Sárika megveregeti nővére fejét, majd ránevet. Éva meglepődik, 
nem érti, mit szeretne a kicsi. A húga kihasználja a bizonytalansá
got, és futni kezd a babakocsi körül. Megkapaszkodik az anyja szok
nyájában, úgy verekedi át magát az akadályon. A testvére magához 
tér, nem mozdul a helyéről. Tárt karokkal fogadja a szökevényt. A 
buszmegálló a két csilingelő hangtól visszhangzik.

Nem olyan régen ugyanitt álldogált velük, amikor véletlenül a 
környező dombokra pillantott. A borongós ég mindenen szétterült, 
és neki az volt az érzése, hogy mértéktelenül nagy fej nyújtogatja a 
nyelvét onnan a magasból. Arcokat próbált illeszteni a kicsit ijesztő, 
kicsit vicces látványhoz. Miért, miért nem, nem a jámborságáról 
ismert apósa talált a legjobban a képbe. Foglalkoztatni kezdte, mit 
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jelenthet ez, mert érezte, szó sincs semmiféle égi üzenetről. Vala
mire neki kell rájönnie, valami nagyon kikívánkozik a mélyből. Ez 
volt az első lépés. Aztán többé nem lehetett megállítani a folyama
tot. Minden nap hozzáadódott valami. így áll most az átszakadt gát 
előtt. A buszmegálló a megvilágosodás, az őszinte tükörbenézés he
lye. Itt, ezen a foltos járdán, a szemeteskuka mellett, ebben a forga
tagban, mindenféle emberek közt kellett neki lemeztelenedni.

A testvérek egyre jobban belefeledkeznek a játékba. A kicsi na
gyon megbátorodik, hirtelen ötlettől vezérelve elengedi a kocsit, 
úgy szalad el. Nővére utána kap, édesanyja is rögtön lép. Elkésnek. 
A járda egyenetlensége hatalmas akadály az apró lábaknak. Hasra 
esik, néhány másodpercig elfelejt szuszogni. Aztán sivítva tör elő 
tüdejéből a levegő. Anyja ölében visít, kapálózik, ordít teljes erővel. 
Nővére megszeppenve próbálja vigasztalni, valamit motyog. Nem 
szidják meg. A kicsi könnyeit törölgeti, orrát dörzsöli, végül útjára 
bocsátja az utolsó, erőtlen sírást. A baleset alig hagy nyomot ha
risnyáján. Kap egy puszit, visszaállhat a guggoló Éva mellé, akinek 
arcáról ettől elvonulnak a sötét felhők. Puszilgatva beszél húgához, 
amitől szétfoszlik ijedtsége maradványa. A kicsi szorosan öleli nya
kát, úgy bámul szeppenten a világba.

Ilyen ez picurkám, mindenhol akadályok. A kenyérüzlet előtti 
alig méternyi széles járdát a testes cigány asszony foglalja el. Egy
általán nem zavartatja magát. Nem jut eszébe, hogy akadályozza a 
közlekedést. Széket is szerzett, hogy a csíkos szatyrából előkerülő 
zoknikat, harisnyákat kényelmesen árulhassa. Sokáig, majdnem a 
legutóbbi időkig én is ebben a szent tudatlanságban éltem. Ha azt 
mondták, így tegyek, úgy tettem. Soha nem vontam kétségbe az 
útmutatások helyességét. Szerencsére, nem akartak rosszba vinni. 
Viszont mindez csupán alapfok. Kritikátlanul elfogadni mindent, 
majdnem oly hiba, mint bűnbe keveredni. Ügy, ahogy látom azt 
az alkalmi árust, arrább a kitartóan bizonytalankodó, kezét társa 
kezében felejtő lányt, a jegyárust, vagy éppen a járókelőket, éppen 
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úgy lát engem mindenki. Hamarosan rám tapad szemük, mert a 
pőreség vonzza a tekintetet. Lassacskán teljesen lemeztelenedtem, 
a bőrömmel sem tudom takarni hibáim, tévedéseim. Hús és csont, 
haj és bőr, mindezek vagyunk. Te is, te is, te is, te ásítozó jegyárus, 
meg te is, te telefonodba mélyülő gyalogos. Ezt én most nem tudom 
természetesen viselni. Valamiből több van rajtatok, vagy kevesebb 
rajtam. Igen, igen, ott legbelül, a lélekben, a lelkemben. Micsoda 
bolondság, ismételgetem a szavakat.

A gyermekek legújabb találmánya, hogy a két végéről falják be a 
pogácsát. Húzzák egymás szájából, de egyik sem akar győzni, mert 
akkor vége a játéknak.

- Évikém, ismét elesik Sárika.
A nagyobb ezt belátja. A kicsi háta mögé teszi két kezét, és óva

tosan kinyitja a száját. Sárika összeszorított fogakkal nevet, egyetlen 
mozdulattal magába tömi a péksüteményt.

Mindennek kritikátlan elfogadása, a bűn, örvények, amelyek le
felé húznak. Belekerülsz a spirálba, többet nem szabadulhatsz. Ahe
lyett, hogy a gyerekeimmel foglalkoznék, a nap nagy részében távol 
vagyok tőlük. Délután lesz, mire találkozunk.

- Anya! Anya! Éva hangja hirtelen nagyon távolról jön. - Mit 
csinálsz, anya? Fáj a lábad?

- Nincs semmi gond, kicsim.
Megfeledkeztem magamról. Borzasztóan dühít, hogy ebbe a 

csapdába estem, nem lehetek velük. Ezért toppantottam gyerme
kem, de erről nektek nem kell tudni, legalábbis egyelőre.

A nagyot elveszem az iskolából, a kicsit a nénitől. Amikor győz
ködtek az otthoniak, vállaljam el az osztályt. Hiszen ott vannak 
Erdődy ügyvéd, Tarkó doktor, Meszes képviselő, Szakolczay és La
pos bírók gyerekei, unokái. Micsoda nevek! Mindenhol csak ne
vek. Laci, Téci, Benő, Andi, Gábor. Mindenkinek van neve, csupán 
mintha nekem nem lenne. Szóval, kihagyhatatlan ajánlat. Sokan a 
gyerekek közül óvodáskorukban külföldön tanultak. Messzemenő- 
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en a legerősebb osztály lesz. Összesen napi két órát kell vállalnom. 
Segítenek a nagyszülők. A belső hangra kellett volna hallgatnom. 
Két hónap sem telt el, már teljes munkaidővel dolgoztam. Ezt nem 
lehet félgőzzel végezni. Hasonlóan suhant el a gyerekkorom. Ki 
sem pillantottam a kották mögül. Igaz, akkor fel sem tűnt az őrült 
ritmus. Megszállottan csináltam. Csakhogy ennek ez az egyetlen 
módja. Nem minden gyerek szereti. így is, a többsége sokra vihe
ti. Mellettük kell lennem. És az enyéimmel is ott kellene lennem. 
Legalább volnának a nagyszülőkkel. Becsaptak. Mindenesetre, úgy 
érzem. Nagyon ügyesen játszották át az egészet a dada kezére. Ez is, 
mint történeteim nagy része, gyönyörűen indult. Szüleim és felvált
va a Gáboréi örömmel fogadták Sárikát, én elvettem Évikét az isko
lából. Úgy rémlett, hosszú idő után ismét csodálatosan alakul min
den. Egyáltalán nem hatottak meg a felsorolt nevek. Mi van nekik, 
ami nekem nem lehetne? Kit érdekelnek a híres szülők, nagyszü
lők? A gyerekek egyenlőek, csupán ők számítanak. Kívánkoztam 
vissza az iskolába, nagyon szerettem volna ismét tanítani. A csupán 
háromórás távollétet Sárika nem vette zokon. Minden rendben volt, 
amíg anyámék, anyósomék el nem mentek a régebben betervezett 
körutazásra. Alig két hét, szíveim, mondták, máris itthon vagyunk. 
Aztán a kirándulás véget ért, utána valami más jött közbe, s már 
magam sem tudom hogyan, megfoghatatlanul így maradt minden. 
Szerencsére, Sárika nagyon szereti Manyi nénit.

- Gyere, kicsim - fogja meg a kislány kezét.
Minden tökéletes, minden a helyén és minden teljesen érthetetlen. 

Muszáj néhány tüdőnyi friss levegőt szippantanom. Attól talán agyam 
kienged, és sikerül megtalálnom a felgöngyölítésre váró szál végét.

- A busz, nem várjuk meg a buszt?
- Nem, gyalog megyünk. Egy óra alatt otthon leszünk. Akarod 

tolni Sárikát?
A kislány megcuppantja a húga arcát, kissé erőlködve beülteti a 

babakocsiba, aztán örömmel indul a hosszú sétára. Ilyenkor több
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nyíre rozsdás fogaskerekek próbálnak életre kelni, csikorgó szerke
zetet elindítani. Most fogaskerék, lendkerék, inga és rugó minden 
vastag zsírban nyugszik már évtizedek óta. így sokkal nehezebb lesz 
annyira nekilendülni, hogy az életet új időszámítás irányába moz
dítsa ki.
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Péter, mielőtt becsomagolta kicsi bőröndjét, még egyszer ellen
őrizte a hűtő tartalmát. Egy darabka megkeményedett szalonna 
és egy darabka sonka. Két szál virsli és kevéske házi túró, amelye

ket a piacon vásárolt néhány nappal előbb. A szalonnát és a son
kát bablevesbe fogja belefőzni, amikor majd hazaér. A túrót és a 
virslit szomszédja odaadhatja Szőrmóknak, a kis termetű kutyának. 
Még egyszer körülnézett a házban. Mindent rendben talált. A kicsi 
bőrönd régi volt ugyan, de kitűnő állapotban. Szemmértékkel fél 
négyzetméter teret foglalt el, mélysége pedig nem haladta meg a 
húsz centimétert. Már mindent előkészített, a bőrönd köré pakolt, 
csak csomagolnia kellett. Alulra helyezte a törölközőt, néhány pár 
zoknit és az alsóneműt. Egy zacskóban fogkefét és fogkrémet, egy 
dobozkában pedig szappant és fürdősampont helyezett a bőröndbe. 
Borotvára nem volt szüksége, hiszen a főiskola befejezése után meg
növesztette szakállát, és néhány hónappal később az egyik tenger
parti képzőművészeti táborban rőt szakállú festőhercegnek nevez
ték el, illetve e megtisztelő, nemes lélekre utaló nevet egy helybéli 
horvát lánytól kapta, aki később a felesége lett. Három év házasság 
után a víg kedélyű fiatalasszony, aki mindenben gyorsabban tudott 
dönteni, mint ő, fiúgyermekkel ajándékozta meg rőt szakállú festő
hercegét. Fia tizenkilenc éves volt, amikor elváltak. Akkor, abban 
az időben, úgymond minden szakadt és bomlott. Szétszakadt az 
ország és bomlott az erkölcs. Nem, ők nem gyűlölték egymást, s az 
aktuális politika sem tudta őket gyűlöletbe kényszeríteni, házassá
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gi fogadalmukat tehát egyfajta józan megfontolásból nyilvánították 
semmissé. Valami archaikus átok ülhet a Balkánon és az emberek 
lelkében, mert egy emberöltőt sem képesek békében és szeretetben 
leélni. Most ismét béke van, immár húsz éve, igaz, kikényszerített, 
de mégis béke. Eladhatná nagyfényi házát és leköltözhetne a ten
gerre a fiához. Az ottani ház fele különben is az övé, s talán jobb is 
lenne ott, már öt éve forgatja fejében ezt a lehetőséget, mióta volt 
felesége autóbaleset következtében elhunyt, ám most, hogy néhány 
hónapja hirtelen tizenöt kilót lefogyott, és az orvosa sem tudja, mi 
történhetett vele, némi huzavona után mégis szanatóriumba utalta, 
most még nehezebb helyes döntést hoznia!

Hogy elkalandoztam, vakarta szakállát Péter, s a bőrönd még 
nincs bepakolva. Reklámzacskót vett elő, és egy pár papucsot cso
magolt bele. A bőröndbe helyezte, majd kockára hajtogatta pizsa
máját, és a többi kellék tetejére tette. Körülnézett a konyhában, két 
almát talált, azokat a pizsama védelmére bízta, és lezárta a kicsi 
bőröndöt. Amint kilépett a házból, Szőrmókot szólította, azonban 
a kutya nem jött elő gazdája hívására. Az egyetlen hely, ahol elbúj
hatott a garázs volt. Autó nem volt benne, személygépkocsiját a há
ború végén eladta. A jobb oldali fal mentén lécek hevertek, a falba 
vert szögeken és csavarokon képkeretek, rámák lógtak. A garázs 
végében két régi kerékpár porosodott, a bal oldali falban egy kes
keny, ám hosszú ablak állt. Az ablak alatt nyúlt végig a munkapad, 
rajta kisebb halomban különböző szerszámok hevertek. Szőrmók a 
munkapad alól pislogott gazdájára.

Péter leguggolt, a kutya szemébe nézett, és azt mondta:
- Most hosszabb időre el kell mennem, de visszajövök! Nézd, 

retúrjegyet vettem! Az is lehet, hogy előbb jövök, mint gondolnád. 
A szomszéd majd minden nap átjön. Kapsz tőle enni és inni. Talán 
még játszani is fogtok egy kicsit. Elkísérsz a kapuig?

Szőrmók jobb mancsával eltakarta szemét. Péter megértette sző
rös barátja válaszát.
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Az autóbusz-állomás üvegfalában, akár egy fakuló tükörben, 
homályosan rajzolódott ki a rőt szakállú festőherceg alakja. Kapuc
nis pulóverében meseszerű figurára emlékeztetett. Néhány órával 
később a szanatóriumban alakja a kísérő ápolónő arcára csalt egy 
hosszabb ideig tartó mosolyt. Az ápolónőt a Harry Potter-filmek 
egyik szimpatikus szereplőjére emlékeztette. Alacsony és sovány 
testalkatával, kezében a kicsi bőrönddel és a kapucni alól kikandi
káló rőt szakállával mintha valóban a mesék világából termett volna 
a szanatórium folyosójára. Furcsa megjelenése és nyugodt termé
szete miatt a betegszoba többi lakója csak másnap próbálkozott vele 
megismerkedni. Rövid, egyszerű kérdéseket tettek fel neki. Minden 
kérdés és válasz után hosszabb szünet jelezte az idő múlását. Péter, 
a rőt szakállú festőherceg nehezen nyitotta meg lelke kapuját, hogy 
azon keresztül a többi beteg ráláthasson az életére, s abban netán 
felfedezzék azt a történetet, amely nagyon hasonlatos az övékéhez, 
vagy legalább azt a pillanatot, amikor a betegség elindulhatott pusz
tító útjára, mert az a pillanat mindenki történetében nagyon hason
ló, ha nem ugyanolyan!

Péter története azonban egyedi volt. Még a testsúlycsökkenés is 
másként történt, mint a többieknél. Ök a kórházi kezelés idején ve
szítettek súlyukból, míg a festőherceg hirtelen, egy hét alatt fogyott 
tizenöt kilogrammot, és csak ezután fordult orvoshoz, sógora, va
lamint szomszédja rábeszélésének köszönhetően. Ha rajta múlik, ő 
belefogyatkozott volna az ágyába, oly mértékben, hogy a lepedőn 
csak rőt szakálla maradt volna utána. Ö mesélte így, pontosan ezek
kel a szavakkal. Ahogy mesélte a történetét, érezni lehetett, hogy 
szereti a saját keserű humorát, most azonban örül, hogy jó helyre 
került, hiszen azt tapasztalja, hogy a szanatórium számára az ígéret 
földje, a kórházhoz viszonyítva, ahol hiába vizsgálták, nem tudták 
megállapítani, mi okozta testsúlyának hirtelen csökkenését. Mobil
telefonon sógorával is közölte, mekkora különbséget tapasztal az 
itteni orvosi szemléletmód és cselekvés, valamint az otthoni kór
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házi kezelés között. így nyitott Péter. Fanyar humorral tárta egyre 
szélesebbre lelki-szellemi kapuját. Az ötödik napon már gondjairól 
és terveiről is beszélt. Mesélt a nagyfényi házról, a tengerparti kis 
faluról, ahol a fia él, ahol ő huszonévesen tönkretehette volna egész 
életét, ha Antónia nem szeret bele rőt szakállába és a tengerparton 
készült mázolmányaiba.

Antónia természetesen nemcsak rőt szakállába és festményeibe 
szeretett bele, de nyugodt, megfontolt magatartásába, jellemébe is. 
A fiatal horvát lány érzelmeit és döntését az a tény is meghatározta, 
hogy a fiatal festőhercegnek részeg állapotában sem változott meg a 
viselkedése. Akkor is nyugodt maradt, nem lármázott, nem lett ag
resszív, csupán egy-két árnyalattal kevésbé volt megfontolt. Pétert, 
immár hatvanöt évesen, habár látszatra árnyéka volt önmagának, 
szellemi ereje nem hagyta cserben, sovány teste pedig szívós ma
radt, akár a hegyi szamaraké. Lelkileg megtörni csak akkor látszott, 
amikor egyik délelőtt az orvosi szobából visszajött a betegszobába. 
Megállt ágya mellett, és sokáig nézett kifelé az ablaküvegen keresz
tül. Azután az ablakhoz ment, és kinyitotta. Langyos tavaszi levegő 
áramlott a szobába.

- A tengeren is ilyen fenyőfák vannak - mondta, és mintha sze
me körül mosolyráncok gyűrődtek volna.

Később ellépett az ablaktól, és így szólt:
- Hazaküldtek!
Ekkor kínos csend ült a fülekbe. A csend időtartamát nem lehe

tett lemérni. Végül az egyik beteg megkérdezte:
- Miért?
- Erre a fajta rákra, mint az enyém, nem létezik orvosság - 

mondta csendesen Péter.
Most ütemre dobolt a csend. Félig lesütött szemmel néztek a fes

tőhercegre. Egyszer csak valaki megszólalt:
- Nem hiszem el! Lehet, hogy ebben az országban nincs, de va

lahol külföldön lennie kell!
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- Talán - mondta Péter. - Utánanézhetek az interneten.
- Ez az! - kiáltotta a többi beteg szinte kórusban.
Ezután a szobában ismét a csend dobolását hallgatták, ami ki

számíthatatlan ideig tartott, majd az egyik beteg megszólalt:
- Valóra válthatod a tervedet vagy az álmod! Most eladhatod azt 

a nagyfényi házat, és leköltözhetsz a tengerre!
- Igen! - helyeseltek a többiek. - A tengeren még meg is gyógy

ulhatsz. Mi hiszünk benne! Vannak még csodák, lehetnek még me
sés történetek.

A rőt szakállú festőherceg szeme körül mosolyráncok táncoltak. 
Visszalépett az ablakhoz, és becsukta. Azután a szekrényhez ment, 
kivette a kicsi bőröndöt, és csomagolni kezdett.
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Tácsi Béla

A VEVŐ





Megállás nélkül hajtott be a nyitott kapun. Induláskor nem 
szállt ki becsukni a zuhogó esőben, úgyis jön mindjárt visz- 
sza, csak megveszi az újságot a főutca sarkán. Oda szeretett járni, a 

vegyesboltba. Ott visszamosolyogtak a köszönésére az eladók. El
fordította a kulcsot, a zümmögés elhakult. Nem szállt ki, nézte az 
esőcseppeket, hogyan folynak össze kis folyammá a szélvédő üve
gen, és tűnnek el. Szerette az esőt, ha esett nem kellett locsolnia 
a gyümölcsösben, és minden szépen növekedett, de most zsörtö
lődött magában, hisz már második hete minden nap esett, a múlt 
hétvégén sem mehetett horgászni. Most sem fog a vízpart délutánra 
felszáradni. A Tisza volt a megnyugvás, a megújulás helye. Nem az 
a néhány hal, különben sem szeretett vasárnap este halat pucolni. A 
víz, az volt az igazi misztérium. Folytonos, ősi megújuló erejével, ál
landóságával az örökkévalóságot idézte, halkan távolodva a csónak 
mellett úszó falevelekkel.

De most csak zuhogott rendületlenül. Kiszállt, becsukta a kaput. 
A horgászok örök optimizmusával, csodában reménykedve indult 
a ház felé. Az újságot a kabátja alá fogva szétnézett, hogy mit is 
társon a feje fölé. Ekkor látta meg, hogy az előtte vibráló vízfüggöny 
a csatornán átzúduló víztömegtől csapódik ilyen hevesen a beton
ra, áztatva a cipőjét. A csatornalefolyó eldugult a falevelektől, csak 
vékonyan csordogált, azt is ki kell majd kotorni, ha csitul a zápor. 
Nem kéne halasztgatni - a felesége szerint minden ilyen munkát 
háromszor kell neki mondani. Óckodott a hideg zuhanytól - a maf
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fia vallat hidegvizes zuhannyal, töprengett. De nem volt kedvére a 
határozatlanság. Behúzott nyakkal megtette azt a néhány lépést. A 
teraszra érve a résnyire nyitott ajtón keresztül úgy sikerült az asz
talra dobnia az újságot, hogy az szétcsúszott. Egy darabig hallgatta 
az „eválon” doboló esőcseppeket. Az áradó Tiszára gondolt, és úgy 
érezte, elcsentek tőle néhány boldog pillanatot. „C est la vie” (ilyen 
az élet) - mondta magának félhangosan franciául. A sógora ismétel
gette neki gyakran, ha valami nem úgy sikerült, ahogyan eltervezte.

Belépett a konyhába, és az újságra pillantva felismert egy isme
rősnek tűnő arcot. Kissé határozatlanul fél lépest visszalépett, hosz- 
szan nézte a gyászjelentést. A felesége, aki a vasárnapi ebéddel fog
lalatoskodott, hozta vissza a jelenbe.

- Na, mi van veled? - kérdezte.
- Meghalt a Tornádó!
-És?
De nem válaszolt. Az emlékek időgépének megkopott fogaske

rekeit tekerte, pörgette visszafelé, fakuló képek mozaikkockáit retu
sálva, egy fél emberöltő távlatában bolyongva: az ifjú évek, az első 
autó, a piros szalaggal díszített szalmakalapos ifjú feleség, az utazá
sok, a tenger, Omiš, az új autó és a Vevő!

Nyár volt. Az öreg körtefa tikkadt levelei esőről álmodva, poro
sán csüngtek alá a délutáni forróságban. A mester a gerenda végén 
ülve leszerelt kipufogódarabot hegesztett alatta. Hiccelt, mint kará
csonykor a csillagszóró. Az égő kén és foszfor édes-kesernyés füstje 
terjengett. Álmosító nyugalom. Ritkán volt ilyen. Csak a rádió szólt. 
A műhelyrádió. A gyakrabban megjelenő kuncsaftok már ismerték 
a műsorrendet: délutáni híradó az újvidéki rádióban, fél négykor 
Jovanovic, majd a búgó hangú bemondónővel a délutáni szieszta 
örökzöld dallamaival a Belgrád 1, négytől pedig színes híreivel a 
Szabad Európa Rádió Forgószínpada. Tréfálkoztak is vele, hogy a til
tott rádióért börtön jár. De az már a műhely nélkülözhetetlen része 
volt, mint a többi szerszám és gép, ha tetszett, ha nem bárkinek is.
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Akkor is a Forgószínpad szólt. Az utcán álló autók körül moz
gásra lett figyelmes. Emberek jöttek be a műhelybe, és köszönés 
nélkül rákérdeztek:

- Eladó az az autó?
- Ha már rá van kötve a söprű... - válaszolta, és letette a 

heggesztőt.
- Nekünk kellene egy ilyen autó! - mondták.
Nem nagyon értette, mit is jelent számukra az „ilyen” autó, de 

folytatták a beszélgetést. Mint kiderült, ők egy kőműves vállal
kozónál dolgoznak, aki egy tanyán felvállalta egy harminc méter 
hosszú fészer megépítését, de egy utazás miatt le kellett monda
nia. Ök viszont elvállalták, és oda járnak ki dolgozni. A völgyesi 
vasutaslámpás buszmegállótól majd három kilométerre van, nagy 
időveszteség oda-vissza gyalogolni. Kettőkor van busz meg este, 
sehogyan nem felel meg délben abbahagyni a munkát. A Pistának 
van hajtási engedélye - mutattak rá az egyikre. Ö venné meg, ha 
megegyezünk, és annyi az ára, amennyit a Harmonikás mond, és 
ezzel a legmagasabb felé fordultak, ő már látta néhányszor az autót, 
miközben biciklivel ment az utcában. Valahol a környéken lakott.

- Holnap kérünk előleget a gazdától, és amennyiben jó az autó, 
kifizetjük. Kipróbálhatnánk?

Indulni is akart a kocsikulcsért, de a vevők folytatták:
- Úgy gondoltuk, hogy holnap reggel ezzel mennénk ki!
- Ez így elég rázós ügy, nem így szokás autót venni - bizonyta

lanodott el.
- Tudom, de most nincs pénzünk, minden nap kifizetjük a se

gédmunkásokat.

Majd újrakezdte a mesét a problémás utazásról, a Harmonikás 
igenlően bólogatott, a Főnökféle meg kitartóan ígérgette, hogy nem 
lesz gond, sok a munka, gyorsabban végeznének.
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Vonakodva, de végül jóváhagyta. Odaadta a kulcsot, csinálhat 
egy kört az utcában, igazolásul, hogy tényleg tud vezetni. A sikeres 
próba után még nagyobb hévvel bizonygatták - most már mindany- 
nyian -, hogy nem lesz gond. Megtankolnak a biztonság kedvéért, 
tudnak kereket is cserélni, holnap meg majd az olaj- és vízszintet 
meg a szerszámokat is átnézik.

Gondban volt a mester, de végül a Skoda Octavia Combi begör
dült a sarki kocsma elé. A mester arra hivatkozva, hogy sok időt 
vesztett, nem ment velük. Majd holnap megisszák az áldomást - 
jegyezte meg.

A bejárat melletti asztalhoz ültek. A mester még rápillantott az 
öreg járgányra, megsimogatta. Szívében szomorúságot érzett, mert 
bár megvolt az új autó, de úgy érezte, életének egy fejezete ezzel le
zárult. Legénykedésének dicső tárgyától vált meg. A hetvenes évek 
elején a fiatalok közül még nem sokan autóztak saját kocsival.

Az ismert dal jutott eszébe: „Búcsúzni csak nagyon szépen sza
bad...” és visszaballagott a műhelybe.

Másnap délután gondolt újra az autóra. Még nem jöttek, biztos 
estig dolgoznak, és majd estére jönnek, gondolta.

De harmadnap sem jöttek!
Meg kell tudni valahogy, hol is lakik ez a Harmonikás. A sarkiak, 

mármint a kocsmárosok csak jártasabbak zenész-ügyekben. A kér
désre, hogy emlékszik-e a két nappal ezelőtti asztaltársaságra, a pincér 
egy határozott mozdulattal megragadta a mester munkaköpenyét.

- Maga is ott volt? Nem fizették ki a számlát, leléptek!
- Dehogy voltam, nekem az autómat vitték el, jóember! - ma

gyarázkodott meglepetten.
Egy zenészkuncsaft másnap már tudta a keresett címet, csak épp 

nem volt otthon senki sem. Már sötétedett, amikor a felesége annyit 
mondott, most muzsikál, holnap nappalos lesz, délután lesz otthon.

A találkozás még gondbaejtőbb lett. Ö semmit nem tud a kilé
tükről és autóról sem. A munkatársa, a Bandi hívta el őt „lapátos 
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emelőnek” két napra a „plocsa” betonozásához. Ô akkor a kocsmá
ban megitta az italát, és eljött, az éjszakai váltásban kellett dolgoznia. 
A többiek maradtak. Neki az építtető fizetett. Azóta sem látta őket.

Bonyolódik a dolog - morfondírozott a mester, de majd másik 
iráyból indulunk neki.

Volt a kuncsaftok között egy kőműves mester - régivágású, a volt 
mesterének barátja. Arról volt híres, hogy betonból öntött szobro
kat, számított a szakmában, csak ismeri a konkurenciát!

Fölkereste. Amint kimondta a vállalkozó nevét, az nagyon dü
hös lett.

- Azzal mit akar? Még nem volt munkája, ahol nem veszett ösz- 
sze a gazdával!

Bestellte az esetet, így nem akart róla beszélni, csak annyit mon
dott, hogy nem munkáról van szó, egy munkását keresi, és a zöld 
betonbéka áráról érdeklődött, elterelve a témát.

A hidegzuhany akkor érte, amikor a vállalkozó felesége némi 
értetlenkedés után, habár vonakodva, de belekezdett a valóság ecse
telésébe.

A Pista, igen, volt, de nem munkás. A férjének nem volt beje
lentett munkása. Napszámos segédmunkásai voltak. Az ipart egy 
hónapja beadta. Két hete a tengerparton dolgozik, nem tervez már 
itthon dolgozni, munkát nem vállal. Ja, a Pista, hogy hol lakik, nem 
tudja pontosan, de a Kiskút utcában a napos oldalon.

Nem köszönte meg a hallottakat, döbbenten elbúcsúzott, és arra 
gondolt, hogy így, ahogy Pista hazudik, csak akkor lehet, ha erre 
születik az ember. Két nap múlva kezdett érdeklődni az utcában. 
Nem sok ház volt azon az oldalon. Az egyik munkatársnő ismerőse 
is ott lakott, aki tudott is a keresett családról. A nevüket nem tudta, 
csak hogy albérletben laktak itt két kisgyermekkel.

A házat és a bejáratot látva kételyei támadtak, hisz ide autóval 
beállni nem lehet, és az utcán sincs keréknyom.

A házinéni is betette az ajtót.
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- Itt laktak, de felmondtam nekik, mert nem fizették a lakbért, 
egy hete elköltöztek.

Hogy hová? A kocsistól hallotta, hogy szűk a tóparti köz, kézzel 
kell majd a kocsit betolni az udvarba. Ennyit tudott. Na, itt a talp
pont, magyarán a nulla.

Következtetéseket próbált levonni, két héttel ezelőtt még úgy 
vélte volna, hogy elmúltak az odüsszeuszi idők, amikor az Alvilá
giak az árnyékvilágból raboltak embereket. Egy bejegyzett jármű 
csak nem tűnhet el nyomtalanul. Induljon a nulláról, így higgyen a 
csodákban, hogy megjelenik a Vevő és az autó.

Néhány napra rá a csoda fele megtörtént. Szembetalálkozott 
Pistával. A kérdésre, hogy hol az autó, nagyon határozott választ 
kapott, hallgatást. Szemmel láthatóan nem volt felkészülve a talál
kozásra.

- Még egyszer szépen kérdezem, hol az autó? - emelte fel a 
hangját a mester fenyegetőzve.

- Elcseréltük egy motorbiciklire - motyogta.
- Hogy mertétek megtenni? Milyenért?
- Kékért - mondta megtörve.
Ezzel a válasszal nem sokra ment a mester. Tanácstalanságába 

egy kis humor is vegyült.
- Úgy látszik a kozmosz mellett egyes emberek felelőtlensége is 

végtelen. Hol az a motor? - kérdezte, és arra gondolt, az is érhet 
valamennyit.

- Kilyukadt a gumija, és betoltuk egy házhoz - válaszolta Pista 
olyan hangnemben, mintha ez egy hőstett lett volna.

A továbbiak egy rendőrségi vallatással is felértek, Pista igencsak 
rövid válaszaival.

Kiderült, hogy miután fizetés nélkül távoztak a Vörös Bikából 
(vörösre festett falai miatt nem hivatalosan ugyan, de így hívták a 
sarki kocsmát) elmentek tankolni, de nem volt pénzük benzinre. 
Mi a teendő ebben az esetben? El kell adni az autót, amit még meg 
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sem vettek. Logikus, nemde? Megegyeztek az előbbiekben említett 
gyászjelentés alanyával. Megkapták a motort, és egy bizonyos ösz- 
szeget is, nem árulta el, mennyit. Van pénz, tehát irány a vendéglő. 
Ittak, amennyit csak bírtak, és még aztán is, míg el nem fogyott a 
pénz. A mester arra a következtetésre jutott, hogy a pszichológia 
még nem talált megfelelő kifejezést Pista és a kollégái jellemére, mi
vel Pista újrakezdte az esküdözést: van munkahelye, minden hónap 
elsején visz a mesternek egy pirosat, amíg ki nem fizeti a különbö- 
zetet a motor felértékelése után.

Leellenőrizte az igazolványát, és elengedte, figyelmeztetve, hogy 
a föld alatt is megtalálja, de ebben maga sem hitt.

Két alkalommal meg is jelent, igaz, nem elsején, de hozta az 
ígért összeget. A harmadik részlet nem érkezett késve sem. Csak le
gyintett egyet, hisz a motorkerékpár, amit megtalált nem volt beje
gyezve, és szerződést sem tudott volna kötni a tulajdonossal, mivel 
ő az Atlanti-óceán vizein, egy izlandi cég hajóján halászott.

Történt azonban hamarosan egy találkozás. Szembejött Pista a 
feleségével. A mester a járda mellett megállította a robogót, de egy 
szót sem szólt, csak ránézett Pistára. Az odafordult a feleségéhez:

- Asszony, van nálad egy piros?
A feleség belenézett a pénztárcába, majd Pistára nézett, és ag

gódva megszólalt.
- Van, de ha odaadjuk, miből veszünk kenyeret a gyerekeknek?
Atyaúristen, még a végén ezek fognak engem emberségből vizs

gáztatni - gondolta, és végszó gyanánt odaszólt:
- Nem kell a pénz, de úgy iparkodj, hogy többé a szemem elé 

ne kerülj!
Csak néha emlékezik: volt egyszer egy autó, egy fiatalság és néha 

különös történetekkel tarkított több évtizednyi élet, amit talán pa
pírra kéne vetni.
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Pruzsinszky Sandor

A SZAPPANBÁRÓ 
TEMETESE





Nehogy találkozzon a gyászmenettel, megkerülte az egész te
metőt. Épp, amikor a szép, szabályosra kiásott sírgödörhöz 
ért, fekete Mercedesen megérkezett a koporsó. Csillogó aranybetúk 

hirdették az oldalán: „M. Ferenc, élt 57 évet”. Fotósok kattintgattak, 
amikor a gödör felett két deszkára helyezték a sírásók. A szappanbá
ró - bennfentes körökben így emlegették az elhunyt illatszergyárost 
- rokonai és legközelebbi barátai körbevették a sírhelyet. A fiatal 
özvegy divatos tüllkalapja, mintha a gyász füstölögne belőle, gő
zölgőit a hőségben. Teréz biztos volt benne, hogy őt pásztázzák a 
fekete fátyol mögé bújtatott szemek. Nem kellett volna idejönnöm, 
persze hogy nem, gondolta, el kéne húznom innen, mielőtt felis
mernek. De már késő volt. Valaki, mintha véletlen lenne, meglökte 
hátulról, mire Teréz - most már csak azért is! - előrelépett az első 
sorba az özvegy mellé. A többiekkel együtt keresztet vetett, amikor 
a gyászbeszédmondó és a pap előállott.

A sovány, sápadt férfi ünnepélyesre betanult sóhajjal kezdte 
mondókáját.

- Nehéz a szívünk, barátaim... Akit ma gyászolunk, már oda- 
fentről néz le ránk - és mint, aki valami ritka lepkét enged el, kezét 
könnyedén az ég felé tárta. Fel-le mozgott a nagy ádámcsutkája, 
de mintha csak tátogott volna egy némafilmben. Mert egyszerre 
csak Ferenc rekedtes, olykor suttogósan ellágyuló hangja szólt az 
idegen szájából. „Istenbizony, csak te kellesz, Teréz” meg hogy: „A 
fenébe az egész világgal, csak veled volt jó csinálni”. Hiába akarta 
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elhesegetni az illetlen gondolatot azzal, hogy a nagy kandeláberek 
sercegő lángjába bámult: a láng holdudvarából, mint valami vissza
játszott videóból, utolsó szeretkezésük jelenete tért vissza. Riadtan 
oldalra pillantott. Megnyugodva konstatálta, hogy a gyászolók eb
ből semmit se láthattak.

-Makulátlan jellemű volt, jó ember, adakozó természetű... - 
búgta bele a mikrofonba a búcsúztató, és Teréz önkéntelen rábólin
tott. (Eszébe jutott a Baba szappan meg a Sport csokiszelet, amit a 
néhai szappanbáró egy elbocsátott takarítónőnek küldetett az utol
só fizetéséhez - igazán emberi cselekedet volt, hát nem?)

Teréz mellett az özvegy úgy sóhajtozott, mint aki elájulni készül. 
Többen összesúgtak a hátuk mögött. „Talán felismertek és sejtik, 
mennyire sokat jelentettem neki?” Amikor a pap felszentelte a ko
porsót, az elhunyt arca jelent meg a gyászlángok feletti rezgő leve
gőben, és Terézre mosolygott. Ö megint körbepislantott, de a gyá
szolók tompán bámultak maguk elé. Ebből tudta, hogy a halott csak 
neki jelent meg, egyedül neki! Tőle búcsúzik így. Őrá gondol, az ég 
túlsó feléről. De vajon támogatni fogja-e ezentúl is? Teréz, akár az 
özvegy, a szemét törülgette: senkinek se lehet nagyobb vesztesége 
itt az övénél! Neki, aki fél esztendővel ezelőtt még mosogatólány 
volt egy kőbányai sörbüfében, a földi mennyország volt ez a viszony 
a jó húsban lévő nagyvállalkozóval. Az utóbbi időben már hetente 
háromszor találkoztak, mindig kedden, szerdán és pénteken, egy 
városszéli hotel legfelső emeletén. A Dunára néző kis szobában 
rendre ugyanaz a rítus zajlott: lassan, ünnepélyesen dobálták le ru
háikat, és Teréznek az aktus előtt meg kellett korbácsolnia Ferencet. 
Persze csak imitálva az ütéseket, de a bőrkorbács csomóinak apró, 
lilás nyoma olykor így is megmaradt a kövér háton. A szappanbáró 
a bűnhődésben is akkurátus ember volt, ragaszkodott ehhez a szín
játékhoz.

- Büntess! - suttogta kéjesen. - Üss még néhányat, üss csak, ne 
félj! - Teréz, ahogy visszagondolt erre, elérzékenyült.
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Akkor még alig tudta visszafojtani a nevetését, olyan mulatsá
gosnak találta ezt a kényszeres aktust. De most a búcsúztató ün
nepélyességében másként látta. A köztiszteletben álló férfinak ez 
a kitárulkozása, mintha visszamenőleg a magasba emelte volna őt. 
Szinte büszkeség töltötte el. Boldoggá tettem ezt a nagy embert, 
gondolta, és úgy érezte, beavatást nyert egy titkos körbe, egy ritka 
szektába, mely a hétköznapi emberek világa felett lebeg. S ekkor, 
mintegy megerősítésül, vibrálni kezdett a mobilja... A pap, kezé
ben a Bibliával, szemrehányóan nézett Terézre, és felhangosította 
kántáló misehangját. De ő nem kapcsolta ki a telefont. Csak kivette 
divatos kis retiküljéből, és a zsebébe csúsztatta. Érezni akarta a tes
tén a készülék rezgését, mintha a szappanbáró szíve dobogott volna 
tovább a testén! Bármennyire extrém is volt ez a gondolat, Terézt 
hirtelen boldogsággal töltötte el. Most először érezte úgy, hogy 
nincs egyedül a világban: mintha a megboldogult élete különös je
lentőséggel folytatódna benne...

Igen, az egész egy újsághirdetéssel kezdődött. Köznapi történet: 
a szappanbáró cége reklámarcot keresett új termékéhez, a „barní
tó fényszappanhoz”. Szép arcú, enyhén kreolos lányokat keresünk, 
így szólt a vastagbetűs hirdetés. Nagy, lökdösődő tömeg várakozott 
a folyosón, a szépség megannyi önjelölt rabszolgája. Teréz alig tu
dott levegőt venni. De kiszórták az első mustrán: „sajnáljuk, romá
kat nem kérünk”. De ő tenyérnyi forrónadrágjában, csillámporral 
a szénfekete hajában azt gondolta: „csak azért is!” Kileste, milyen 
időtájban szokta elhagyni a cégvezető az irodáját, és ő épp, mikor 
a szappanbáró beszállni készült a kocsijába, lába elé ejtette a kis pi
ros retiküljét. Látványosan lehajolt volna érte, de a nagy emberre 
hatott a látvány, s megelőzte. Lehajlás közben - mint a mesében 
- találkozott a tekintetük, és másnap már Teréz volt a cég reklám
arca. De persze nem sokáig. Gondosan szoláriumozott arcának, 
rafináltan kihúzott szempilláinak délies érzékisége harmadnapon a 
szappanbáró ágyába - ama ötödik emeleti hotelszobácskába - ve- 
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zette. Koszlott albérletéből csak egy sportszatyornyi holmit hozha
tott el, de a szállodában már ruhákkal s illatszerekkel tömött szek
rény várta. Meg portaszolgálat biztonsági őrrel. Meg az aranyozott 
okosmobil, a szappanbáró óránkénti szerelmes üzeneteivel. (Néha, 
ha Ferenc nem kapcsolta ki, hallhatta a pörlekedést is a kicsit tokás, 
szalmasárga hajú feleséggel. Aki itt ül most mellette, a gyászolók 
első sorában, teljhatalmú özvegy a hatalmas fekete szemüvegével.)

Leengedték a koporsót a gödörbe, s a lapátokról már kopogtak 
is a mélyben a sárga göröngyök. Az özvegy különös, sikkantó han
got hallatott: nyilvánvalóan nem sikerült imitálnia a sírást, ahogy 
egy színész is elvéti néha a szerepét. De mindez most csak Teréz- 
nek tűnt fel, mert közben a hangszóróból már gyászzene áradt, s a 
többiek azt figyelték, hogy ki mekkora koszorút küldött. S a furcsa, 
jelképes sírmellékleteket: a fekete szalaggal átkötött kis parfümös 
fóliákat, amelyeket néhányan a sírba dobáltak. Mintha halála után 
az elhunyt igényt tartana rá, hogy jó szagú maradjon, gondolta Te
réz. S ekkor újra felbúgott a zsebében az aranyozott telefon. Nem 
vette elő, csak a szemét hunyta le. Hogy még jobban érezze, amint 
átmelegíti a testét az üzenet.

Arra lett figyelmes, hogy egy tagbaszakadt alak áll mellette, és 
keményen megragadja a karját. A biztonsági őr volt, akit a hotel 
recepciójáról ismert.

- Kifelé! - suttogta fenyegetően, miközben nagyot taszított Te- 
rézen.

- De hát ki ez a csajszi? - az özvegy homlokára tolta szemüvegét. 
Dülledt szemével az őrre bámult.

- Egy repedtsarkú kurvinca. Senki se hívta ide. Ne izgassa ma
gát, asszonyom...

Éjszaka csak forgolódott a hotelszoba ágyán. Hiába várta, hogy 
újra rezegni kezdjen Ferenc lelke a párna alatt. Azt kívánta, bárcsak 
álmodna! Álmában pipacsos, szélfútta mezőn járnának, és fognák 
egymás kezét szótlanul, ahogy egy régi westernfilmben látta.
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Hajnalban a takarítók dobták ki a hotelszobából. Oly gyorsan, 
hogy az okostelefon a gyűrött párna alatt maradt. S a földszinten 
a recepciósok elfordították az arcukat, nehogy összeérjen a tekin
tetük.
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Patak Márta

DUNA-PARJ, 
VERES KENDŐVEL





Olajzöld víztükör, a túlparton bátortalanul halvány színek, a lom
bosodó fekete nyárfák, füzek és mezei szilek zöldje. A délutáni 
madárzajt a területvédő feketerigók hangja uralja. Hátam mögött a 

Góliátok edzése véget ért, éppen vonultak le a pályáról, amikor jöt
tem. Elhaladtomban néztem, amint komoly, méltóságteljes, büszke 
arccal cipelik hárman a gyerekméretű kaput, mint föltámadáskor a 
baldachint, és átadják helyüket az öregfiúknak, akik kétszer negyven 
percre vannak hitelesítve. Kisvártatva föl is harsan a játék kezdetét 
jelző sípszó, és a megszokott hangok töltik be a teret, időnként még 
a csattogó hangon veszekedő feketerigókét is elnyomva. Körülöttem 
egyébként teljes a béke, mozdulatlan a víztükör, minden belesimul 
a tájba, hasztalan kutatnék ide nem illő elem után, ami szemet szúr
hatna, hogy ne érezzem ennyire tökéletesnek ezt a délutánt, semmi 
nem töri meg a békét. Hallani hallom ugyan, de a mérgelődő kapus 
hangja sem zavar: - Gyerekek, senki nincs a hosszú oldalon! - hol is 
találnék kivetnivalót ebben a harmóniában?

Nézem a vadkacsákat, egy magányos tojó kitotyog a partra, a 
fűben keresgél, közben bizalmatlanul figyel mosolygós félszemével, 
majd miután látja, hogy veszélytelen vagyok, egyre közelebb me
részkedik. Tovaúszó társai V alakú nyomot hagynak maguk után, ez 
az egyetlen jel a fodrozódó vízfelszínen. Hajó már nem jár, a révtől 
nem ér el idáig a hullámverés, a motorcsónakosok még nem száll
tak vízre, a kenusok kevesebben edzenek, óránként ha egy-két pár 
elhúz fölfelé, a híd irányába, különben háborítatlan a víztükör.
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Minden óramű pontossággal zajlik. Negyvenkor berreg a kisha
jó motorja odaát, egészkor innen felől, aztán tízkor megint odaát, 
félkor innen felől, és így tovább, egészen addig, amíg a félhetes csa
patom meg nem érkezik. De előtte még a zöldküllő panaszkodik, ül 
a csonka ágon, emberi fülemnek keserves sírásnak hangzik az éne
ke. Aztán jönnek. Pontban fél hétkor. Nincsenek sokan, erősen fü
lelek, de akárhogyan próbálom is élesíteni a hallásomat, csak gyur
gyalagoknak vélem őket, bár időnként egy-egy sárgarigó hangját is 
belehallom a nótájukba. Ez így megy lassan álló hete, ma viszont 
már nem bízom a véletlenre, hoztam távcsövet. Még a szajkót is 
meggyanúsítottam, hogy sárgarigót meg gyurgyalagot utánoz itt 
nekem, de most, ahogy ráközelítek a nyárfaágon ülő madárra, nem 
akarok hinni a szememnek. Pettyes, csőre hosszú, hegyes, össze
téveszthetetlen. Igaz, egy-egy trillánál a hangja is gyanús volt már, 
ezt azonban mégsem gondoltam volna! Seregély, hát persze, hogy 
seregély! Mikor a sípoló-fütyülő taktusba bele-belebugyborékol- 
tak, fejem fölött a gyurgyalagokat kerestem, egy-egy hosszabb fütty 
után meg a sárgarigót. Szóval mégsem a szajkó, hanem a seregély 
vert át ilyen rútul!

Közben fokozatosan kezd szürkülni, a kishajó is csak óránként 
jön át, a rigók esti énekükbe kezdenek, félszegen egy énekes rigó 
is csatlakozik hozzájuk, úgy látszik, a feketerigók bátrabbak, vagy 
jobban viselik az est hűvösét. Teljes a béke megint, közben a pályán 
is lefújták a mérkőzés első félidejét, úgyhogy számolhatom tovább 
a lépéseimet, nézhetem a helyet, ahol eddig mozdulatlanul álltam, 
mert ott fű se nő. Ahogy távolodom, evezőcsobbanást hallok, mint
ha észrevétlenül, a lehető legkisebb zajt ütve igyekezne tovaosonni 
valaki mellettem a vízen, nehogy megzavarjon esti tűnődésemben, 
hogy vajon meddig tart ez a nyugalom.

Nem is kell majd sokáig várnom, egyelőre azonban még nézem 
a folyót, egy pillanatra átvillan bennem az emlék, amikor a középen 
elúszó jégtáblákon bámultam a megsokszorozva tükröződő telihol- 
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dat, hallgattam az ógva-mógva zajló Dunát, mely akár az élet sú
lyától megkeseredett, kérges szívű, dörmögő vénember, furtonfurt 
köstörgött. Talán a Dunának is nehezére esett vonszolni a hátán a 
jéggé fagyott, hatalmas víztömeget, azért méltatlankodott?

Pillanatnyi töprengésemből egy reszelős hang zökkent ki. Viet
namban ilyenekkel halásznak, hátam mögül ennyit hallok, és mire 
hátrakapnám a fejemet, már ott is terem mellettem a hang tulajdo
nosa. Elkötik a torkukat, hogy ne tudják lenyelni a halat!, ezt még 
hozzáteszi. Nézek jobbra-balra, de rajtam kívül nincs senki a par
ton, tehát hozzám beszél.

Mint akit álmából riasztottak föl, úgy nézek rá. Meghatároz
hatatlan korú, aprócska, szakállas ember, ezer ráncba futó arcával 
nehezen tudnám elhelyezni az általam megszokott emberek közé. 
Mintha nem is ebből a világból származna, hanem inkább a népme
sék jóságos manójának ükunokája lenne. Nézek rá csodálkozással 
vegyes kíváncsisággal, kérdeznék talán, tudakolnám, mi szél hozta, 
honnan termett itt hirtelen, talán a három kívánságomat jött telje
síteni, de mintha belém szorulna a hang, nem tudok megszólalni.

Jég-e vagy föld ez itt a talpam alatt, megrázom a fejemet, magam 
sem tudom, gondolatban egy pillanatra mélyen benn járok a Duna 
medrében. Közben fehér kócsagok húznak el fölöttünk V-ben, egy 
magányos szürke gém mintha tőlük leszakadva igyekezne utánuk. 
Aztán magasan fönn egy karvaly is megjelenik, zsákmányra már sem
mi kilátása itt ezen a parton, talán majd odaát. Ez itt a szigeti béke, a 
lakatlan másik világ, aki itt van, az még ma el is megy innen, marad a 
szürke gémé meg a fehér kócsagé ez a hó- és jég borította síkság.

Kárókatonák!, jegyzi meg fölcsattanó hangon mellettem a szakál
las manó, miután én továbbra is hallgatok, mert gondolatban a téli 
tájban időzök. Lassan oldalra fordulok, komoly, számon kérő szeret
nék lenni, vádolnám a pillantásommal, hogy merészel engem hábor
gatni esti merengésemben, aztán ahogy összecsippentett, hamiskás 
tekintetű, világoskék szemébe nézek, elnevetem magamat. Hango- 
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san, sokáig nevetek, kiadom vele magamból a pillanatnyi mérget, 
amiért megzavart, és a fűzfának dőlve várom a folytatást. A halászok 
nem szeretik őket, lőhetnek is rájuk, nagyon elszaporodtak.

Hallom, mit beszél, de mintha még mindig mögülem szólna a 
hangja, magamban próbálom elhelyezni ebben az estéli világban, 
amelyikben élek, itt a madarak, ártéri erdők, a csónakház meg a 
sziget közötti folyószakaszon. Ha fönn a hegyen, az erdőn találko
zom vele, akkor azt mondom, ő a hegy szelleme, de itt a folyóparton 
idegenül hat a jelenléte.

Hétezer hétszázhetvenhét lépést tettem meg, mire ideértem, el
fáradtam, mondja a manó, és lehuppan mellém a fűzfa tövébe. Én 
még állok, egy pillanatig habozok, aztán hátammal lassan végigcsú- 
szok a fűzfa érdes törzsén, és odaguggolok mellé.

Háborúba küldött a király, néz rám fürkésző tekintettel, mintha 
azt vizsgálná, hiszem-e, nem-e amit mond. Melyikbe?, csúszik ki ön
kéntelenül a számon a kérdés, mintha nem lenne egyértelmű, hogy 
a másodiknál bajosan küldhette volna. De már készen is áll a válasz
szák Én még Fiúméban születtem, hosszú út áll mögöttem, lejártam 
a lábamat is, mire ideértem, hogy elmeséljem valakinek az életemet.

A legjobb helyre jöttél, gondolom, homlokomat ráncolva egy 
pillanatra az is megfordul a fejemben, hogy elzavarom, vagy inkább 
fölállok, és arrább megyek, nem kell nekem elmesélni, tudok én ol
vasni az emberi arcokon a ráncok között. A fűzfa könnye csordul 
végig az arcomon, mintha a sajátom lenne, a manó észre is vette, 
önkéntelenül elmosolyodik. Vörösen izzik a víztükör a lemenő 
naptól megfestett ég alatt. Rajtunk kívül sehol egy lélek, csak egy 
sirály kering odafönn, időnként rikolt egyet, aztán végleg eltűnik. 
A Duna. Hozza idáig és viszi innen tovább a Fekete-tengerbe azt a 
vizet, ami a Fekete-erdőben a forrásából fakad, amit az Isarba ömlő 
Ampertói kezdve az Innen meg a Sión át a Titelnél beléömlő Tiszáig 
az összes mellékfolyója beléhord, aztán megy vele tovább, Orsóvá 
meg a Vaskapu felé.
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Fiúméban vagoníroztunk be a századommal, Tarnapolig meg se 
álltunk, kezdi lassan, szaggatottan a mesét az erdei manó, aztán az 
első ágyúlövést követő csöndben maga is elhallgat. Megrázom a fe
jemet, jobbra-balra tekingetek, keresem hová lett mellőlem, mintha 
a föld nyelte volna el. Közben a lemenő nap utolsó fényei még par
tot érnek ideát. Mereven bámulom a vizet, magamban mosolygok, 
a víztükörre pillantva vízisiklónak nézek két száraz fűzfalevelet. 
Megint úszik utánuk kettő-három. Fodrozódik a víz, nem jó idő ez 
horgászásra. Pedig lassan rabolni kezdenek a csukák. Rozsdavörös 
fény telepszik a nyárfák koronájára, mintha sürgetné a friss zöldet, 
hogy ideje színt váltani. Behunyom a szememet.

Katica jut eszembe. Egész fönn, az erdő szélén laknak, lentről 
még télen sem látszik, amikor lehullanak a levelek, teljesen eltakar
ják a fenyőfák azt a kis fehér házat ott a hegytetőn. Idejövet talál
koztunk, a posta előtt tolta a kerékpárját.

Egy perjeszárat veszek önkéntelenül a számba, szeretem rágcsál
ni, amikor még ilyen zsenge, édeskés ízű. Oltja a szomjamat is, ha 
éppen nincs nálam víz. Most, hogy ilyen kicsi a Duna, akad bőven 
a parton perje is, egyéb fűféle is. A pályán sípol a bíró, véget ért a 
szünet, kezdődik a második félidő, én meg bámulom tovább a vizet, 
mennék is, maradnék is, de inkább kivárom, hogy az erdei manó 
visszajöjjön Fiúméból.

Talán itt ebben a faluban Katica meg a nővére az utolsó képvise
lője a régi világnak. Ha ők ketten kihalnak, nem lesz már senki, aki 
emlékezne rá, milyen volt itt hajdanán az élet. Kolompszóval hívták 
át a révészeket, aztán amikor befagyott a Duna, cölöpöket vertek a 
jégbe, gyalogosan vagy szekéren jártak át a szigetre.

Újabb perjeszárat veszek, ez már a hatodik, abba kéne hagynom, 
még a végén elsokallom, ezen mosolyognom kell, nem hiszem, 
hogy fűvel bárki emberfia elcsapná a hasát.

Három sípszót hallok a futballpálya felől, odaát válaszul meg- 
dörren az ég. Donnerwetter!, hallom a hátam mögül, és mire oldal
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ra pillantok, ott ül mellettem az erdei manó. A bíró küldött, vagy 
talán Katica helyett jöttél?, kérdezhetném, de elég csak megdörzsöl
ni a szememet, rögtön szerte is foszlik a látomás. Katica alakja lép 
a helyébe, veres kendője lobog utána, ahogy gurul lefelé a hegyről 
a kerékpárjával, meg se áll a sójáig. Megint egy dörrenés. Az égre 
nézek. Két vékony, kék csík, az alsó halványabb, a felső valamivel 
sötétebb. Tudom, ez mit jelent, mindjárt kezdődik. Először tovább 
sötétedik a felső sáv, cikázó fények jelennek meg rajta, alig hallha
tó a mordulás. Aztán, ahogy múlik az idő, percről percre sötétebb 
lesz a felső kék. Egyetlen fénypont sem tör át rajta, csak a hirtelen 
villanások. Végül megindul majd a sűrű, fekete-fehér-kék gomoly- 
gás, keresztültör a halvány kékségen, mint valami különös élőlény, 
sziszegve-hömpölyögve terül szét odafönt, és ahogy rázkódik, a szél 
is föltámad, erővel belekapaszkodik a fák koronájába, utánaered a 
gomolygásnak, mintha szét akarná szaggatni, le akarná tépni róla a 
ruhát mérgében, amiért menekülni próbál előle. Nem mozdulok. 
Szeretem a bőrömön érezni az elemek hatalmas erejét. A nyárfák 
törzsét nézem, még mindig látni a hajdani árvizek iszapcsíkját, ne
hezen mossa le róluk az eső.

Számolok. Ein und zwanzig, zwei und zwanzig, drei und 
zwanzig, vier und zwanzig. Már csak négy kilométerre van. Semmi 
kétség, ez mindjárt átjön a Dunán. Márpedig abból nagy zuhé lesz. 
Vajon Katica hazaér-e? A manó is elbújik a fűzfa odvába, mielőtt 
egy pergőtűzzel kezdetét venné az égiháború, nyilván itt tanyázik, 
talán éppen ebben, amelyiknek támaszkodva ülök. Ha nem jön ez 
a vihar, maradt volna még, talán mesélt volna Fiúméról, ha már 
egyszer az emlékeink városa.

Hopp, ez most tényleg elkezdődik. Behunyom a szememet. Nem 
is próbálom fékezni a gondolataimat, reggeltől végigpörögnek ben
nem a nap eseményei. Az őznél hosszabban elidőzök. Attól a pilla
nattól fogva, hogy észrevett. Jöttem keresztül a mezőn, megállt. Én 
már rég mozdulatlanná merevedve álltam a bakháton a bokáig érő
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zsályában. Levegőt se vettem, nézem azt a gyönyörű állatot, utánoz
hatatlan barna színét, finom, csupa ideg mozdulatait, ahogy folya
matosan előre-hátra, jobbra-balra jár a füle. Hiába is igyekeznék, 
úgysem tudnám leírni a látványt, felsorakoztathatnám a nemes, 
kecses, törékeny összes szinonimáját, akkor is kevés lenne, hogy le
fessem azt az ötperces élőképet, amivel az az őz megajándékozott 
ezen a májusi reggelen. Itt szeretek ember lenni, ezen a hatalmas, 
végeláthatatlan mezőn, ahol nyáron cickafark, orbáncfű, bükköny, 
térj őke kígyószisz, csabai re és vörös here virágzik a halmokban ösz- 
szehordott földkupacok, a nyúldombok között. Ámen. Nem is kell 
ennél szebb fohász. Most meg ez a vihar. Isten ajándéka. Már olyan 
sűrű cseppekben esik, hogy nem látok át a túlsó partra. Igazán 
visszajöhetne ez az erdei manó. Talán fél a vihartól?

Egy kicsi siklót dob ki elém a hullámverés. Ez már tényleg sikló, 
nem fűzfalevél. Fölállok, visszadobom. Az ingem ujja a bőrömre 
tapadva együtt mozog velem, nem utánam lebeg, mint máskor. Én 
ostoba, félek, még a végén megfullad ez a pici állat. Figyelem, ahogy 
küzd a hullámokkal. Megint ki fogja dobni, érzem. Úgy is lesz. Ki
csit arrább viszem, a nádasba, ott már mehet, amerre lát, pillanatok 
alatt el is tűnik a szemem elől a fűben.

Visszamenet megfordul a fejemben, vajon ki lett a legnagyobb 
vesztese a történelmünknek? Fölösleges kérdés, de az erdei manó 
talán tudta volna rá a választ. A nép, az istenadta nép. Akinek az ük
apját a király hadba küldte, utána a kormányzó, aki nem tudott sem 
a papírtalpú bakancsokról, sem a repcében elakadt tankokról, mert 
annyit értett a szárazföldi hadműveletekhez, mint az a szék, amelyi
ken ült ott Szögedében. Ki árult el kit? Nem hagy nyugodni a gon
dolat ebben az esőben, ahelyett, hogy teljes odaadással élvezném az 
égi áldást bőrömre tapadó ingemben. Akadt itt áruló mindig bőven.

Nyílnak-e már fönn a hegyen a vadvirágok, ezt kérdeztem Ka
ticától a bolt előtt, csak hogy kérdezzek tőle valamit, éreztessem 
vele, hogy nem nézem le, mint mások. Katica zavartan pislogott, 
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mint aki nem is érti a kérdést, ettől én is elszégyelltem magamat, 
elég akár egy kilométernyit továbbmenni, itt lenn a mezőn is szinte 
minden megvan, ami fönn a hegyen, pipacs, zsálya, kakukkfű, per
sze, errefelé nincs árvalányhaj, Oly-murok, magyar szegfű, pusztai 
len sincsen, csak az a sok tippanféle, aminek a nevét sem tudom. 
Kaján vigyor ült ki az arcomra, magam sem értettem, miért, egy 
pillanatra átsuhant bennem a gondolat, ha most kitenném elé a lá
bamat, orra esne, magára rántaná a kerékpárját, a küllők közé csa
varodna a veres kendője.

Vajon meddig ülök még itt, kérdezhetném magamtól, de nem 
kérdezem, úgyis tudom, nem mozdulok innen, amíg el nem áll az 
eső, szeretném utána hallani a rigók esti énekét. Szívesen nézném a 
búbos bankákat is, amint az eső áztatta mezőn szedegetik a löszcsi
gákat, de már biztos elültek, a folyamatos huppogásukat se hallot
tam. Elbújtak ezek a szaros huputák, fostos bugybókák, nyavalyás 
pupavacok, nem takarítják fészküket a fiókáik után. Nemhogy a 
macska, de még nagy fészekrabló mókus se fanyalodik rájuk.

Csöpög az orromról az esővíz. A mérkőzést már rég lefújták. De 
még bugyborékol, nem úgy néz ki, mintha el akarna állni. Minden 
fa kérge alá bevésve: ITT JÁROK ISTEN / ÉN ITT VAGYOK ÉS 
TE? Tíz másodperc kell még, eggyel se több, azt kívánom, álljon el, 
és lám, el is áll. Gondolatod teremtő ereje, látod, Lacikám?

Arrább, alig egyméternyire, nem is értem, eddig miért nem vet
tem észre, egy kék fadongó szárítkozik a kidőlt fűzfa tövében a föl
dön. Emelgeti gyönyörű, színjátszós kék-fekete bundás torát, pot- 
rohát, hat ízelt lábát. Odamegyek, fölveszem, hát úgy belém kapasz
kodik, alig tudom lefejteni az ujjamról. Honnan a gondolat, hogy 
egy mozdulattal el is taposhatnám? Hová tegyem? Talán a fűzfa 
kérgén meg tud állni, amíg megszárítkozik. A földről nem egyszerű 
neki fölemelkedni, bizonyos magasságra van szüksége, mint a szar
vasbogárnak, helyből az sem tud fölszállni, fölmászik a falra, onnan 
rugaszkodik el.

242



Vajon hány gólt rúghattak az öregfiúk? A második félidőben alig 
hallottam ordítozást. Talán csak elnyomták a hangos gondolataim. 
Vagy az erdei manó a poros fiumei emlékeivel.

Harsognak a színek körülöttem, csillognak az esőcseppek a fale
veleken. Kis szerencsével talán még szivárványt is láthatok, ha fölál- 
lok. De nem fogok. Még várok valamire. Mire? Magam sem tudom. 
Egy zöldküllő húz el fölöttem.

Fodrozódik a víztükör. A lemenő nap korongja hintázik rajta. 
Katica veres kendője.
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Hernyák Zsóka

BORNEO





Akkor lett úrrá rajtam először a görcs, amikor ki akartak rabol
ni. Azt mondták, adjam oda a mindenem, vagy agyonvernek. 
Tátogtam, mint egy partra vetett keszeg, mire megismételték a fe

nyegetést, majd fellöktek, és úgy zuhantam a földre, mint a herendi 
porcelán. A földön fekve már az ajkamat sem tudtam mozgatni, és 
a hangszálaim is megdermedtek. Egy ideig teljes volt a csönd. Az
tán csak a rúgások és ütések tompa zaját hallottam. Ezt követően 
két hónapot töltöttem a kórházban. Az első hónapban napi rend
szerességgel sürögtek körülöttem a specialisták és a nővérek. Törött 
végtagjaimat begipszelték, rendbe tették a fogsorom, és kivették a 
roncsolódott jobb vesémet. A beavatkozások után az orvosok hosz- 
szan ecsetelték a műtétek menetét, a nővérek pedig úgy abajgattak, 
mint egy újszülött csecsemőt. A pszichiáter is elbeszélgetett velem, 
és sajnálkozva taglalta, hogy amit át kellett élnem, az mennyire tra
gikus. A görcs azonban, a lélekbúvár nagy bánatára, nem engedett. 
Egy szemrevaló idegösszeomlást sem tudtam produkálni. Még csak 
nem is sírtam. Amikor a dermedtség engedett a fejemben és a nya
kam izmaiban, végignéztem a begipszelt és befáslizott testemen. Bár 
legalább olyan unalmas volt, mint egy hóborította táj, nem voltam 
benne biztos, hogy a gipsz alatti test hozzám tartozik. Mivel a görcs
től még mindig nem tudtam mozgatni a végtagjaimat, a fekvőbeteg
státuszommal járó mozgásképtelenség egyáltalán nem rendített meg. 
Aminek viszont örültem, hogy néha a kora esti órákban, és az utolsó 
kórházban töltött héten már napközben is azt hallucináltam, hogy a 
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testemet borító gipszből fűcsomók nőnek ki. Később már fás szárú 
növények is tarkították a tájat. Néhány nap múlva a kulcscsontom 
és a térdkalácsom között egy egész ökoszisztéma terült el. Ameny- 
nyire az indák és a játszadozó orángutánok alapján meg tudtam ítél
ni, a kórházban töltött hónapjaim alatt Borneónak adtam otthont. 
Borneó állat- és növényvilága napról napra gazdagabb lett. A földön 
száz színben pompázó gyíkok futkostak, a fákon pedig hatalmas 
madarak fészkeltek. A legérdekesebbek mégis az orángutánok vol
tak. Csoportokba tömörültek, és a vének éjszakánként történetekkel 
szórakoztatták a kicsi emberszabásúakat. Először nem értettem, mi 
történik, de néhány nap után már sikerült annyira elsajátítanom az 
orángutánok jelbeszédét, hogy tudjam, a történetek többsége rólam 
szól. Az emberszabásúak életem minden mozzanatáról tudtak, még 
arról is, amire én magam már nem emlékszem. A mesélő egyik este 
a születésem történetét mutogatta el a többi orángutánnak. Később 
ebből színdarabot is készítettek, amiben a nagy levelekbe tekert her
nyó alakította pólyás énemet. A testemen elterülő esőerdőről termé
szetesen bölcsen hallgattam. A bizalmatlanságot, amit a becsvágyó 
pszichiáter paranoiának nevezne, az orángutánok elszaporodásánál 
éreztem először. Nem akartam, hogy a kórházi alkalmazottaknak 
akár halvány sejtésük is legyen Borneóról. Akkor minden bizonnyal 
levágnák rólam a gipszet, és a törékeny ökoszisztémát velem tennék 
egyenlővé. Szerencsétlenségemre a csontjaim idővel lassan összeforr
tak, és a görcs is felengedett a testemben. A tyúkanyóként pöffeszke- 
dő nővérke szólt, hogy pénteken délután az ortopéd szakorvos eltá
volítja a gipszet. Mondtam, hogy szerintem még korai, de a kórház 
szakavatott személyzetéből ez senkit sem érdekelt. Úgy döntöttem, 
újra eltöröm a végtagjaimat. Azonban már a tervezés első fázisában 
akadályba ütköztem. Ahhoz, hogy eltörjem a karom, a gipszet is el 
kéne törnöm. Mivel a karomon jelenleg számomra ismeretlen, szí
nes tollazatú madarak jártak násztáncot, az ötletet elvetettem. Ügy 
döntöttem, kimenekítem az állatokat, még mielőtt a környezeti vál
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tozások miatt kihalnának. Tervet készítettem a menekítéshez. Az 
orángutánpopulációt a táskámba deportálom, a madarakat a farmer
nadrágom zsebébe költöztetem, a hüllők és kétéltűek pedig, ha nem 
is kényelmesen, de elférnének a vizesüvegemben. Az ízeltlábúak és 
rovarok részemről nyugodt lélekkel kihalhatnak. Éjfélkor, a váltás 
idején egy elefántbika kecsességével csúsztam le az ágyról, majd a 
kézitáskával, a farmernadrággal és az üveggel a kezemben bekúsz
tam a betegágy alá. Az orángutánok főnöke dühödten meredt rám 
az egyik fa alól. Miattatok csinálom, mutogattam neki, de nem érde
kelte. Ekkor a madarakhoz fordultam, de hangosan vijjogni kezdtek. 
A kezemet nyújtottam feléjük, erre okkersárga csőrükkel agresszívan 
csipkedték az ujjbegyemet. Akkor dögöljetek meg mind, adtam fel, és 
kimásztam az ágy alól. Másnap az ortopéd szakorvos egy gipszvágó
val a kezében állt az ágyam szélén. Borneóban eluralkodott a káosz. 
Az orángutánok tehetetlenségükben egymásnak ugrottak. A legidő
sebb orángután megpróbálta rendre utasítani a csapatot, de a többi 
emberszabású lerohanta, és addig verték, ameddig mozgott. Miután 
megölték, a legtermetesebb életben maradt példány a többi elé állt, és 
a mellkasát püfölte. Mostantól ő a főnök, döbbentem meg.

- Persze, de eddig is én voltam - válaszolta az orvos. - Feküdjön 
hasra! - tette hozzá.

Lassan emelkedtem fel az ágyról. Az állatok a csőrükkel, karma
ikkal és mancsaikkal kapaszkodtak rettegve az indákba és ágakba, 
nehogy kiessenek a világból. Hasra feküdtem. A könyökömmel tá
masztottam magam, hogy a súlyommal ne préseljem össze Borne- 
ót. Az orvos vágni kezdte a gipszet, az orángutánok alatt megreme
gett a föld. Az állatok megérezve a veszélyt a hajlatokba húzódtak. 
A hónaljam alatt trópusi madarak karma karcolta a bőrömet, és 
gyíkok harapdáltak. Ahogy a föld megnyílt alattuk, az orángutánok 
több kisebb csoportra szakadtak. Egy-egy fehér gipszdarabon leg
kevesebb öt emberszabású állt tanácstalanul. Az orvos kíméletlenül 
a fehér csempére hajította a hulladékot.
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- Meg is vagyunk, minden a legnagyobb rendben - mondta, 
mert nem tudta, hogy semmi sincs rendben.

Amikor elment, villámgyorsan felugrottam és kivettem a 
szemeteskosárból a fekete zsákot. A tartalmát, a fecskendőket és a 
véres vattacsomókat a földre borítottam, majd a zsákba tuszkoltam 
a darabjaira tört Borneót. A zsák száját nem kötöttem be, az állatok 
halála nem száradhat a lelkemen. Másnap elhagytam a kórházat. 
Amikor hazaértem, kinyitottam az ablakot. Leültem a kanapéra, 
és kivettem a gipszdarabokat a fekete zsákból. Az állatok többsé
ge életben maradt, bár az oxigén és a vízhiány megviselte őket. Az 
orángutánok bágyadtan feküdtek egymáson, a madarak pedig fejü
ket lehajtva álldogáltak csöndesen. Jobb dolgom nem lévén leltárt 
készítettem az életemről: egy vesével szegényebb, de egy földrész
szel gazdagabb lettem. Bár a törések mentén összeragasztottam a 
gipszdarabokat, az állatok mégsem közelítették meg a törésvonalak 
környékét. A madarak egy csonka kifli alakú területen jártak két
ségbeesett násztáncot, a gyíkok egy talpalatnyi területre szorultak 
tehetetlenül, az orángutánok pedig ötfős csoportokat alkottak, és 
elszigetelődtek egymástól. Hiába noszogattam őket, a vének már 
nem játszottak el történeteket a kicsi emberszabásúaknak. Teljes 
volt a csend. Pedig igazán kíváncsi lettem volna rá, hogy mi törté
nik majd velem.
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Tátrai S. Miklós

A PÁRA VARÁZSA





A folyosó ablakai az udvar felé néztek, csak délután sütött be egy 
kis napsugár. Olvasgatni, tanulni, csak az ablakok közelében 
lehetett. A félhomályban maradt beugrókat kedvelték az egyete

misták, az összebújó párok nem zavarták egymást. A máskor zajos 
épület most csendesen várta az őszt, az új tanév kezdetét. Augusztus 
utolsó hetében a tantermek és az irodák többsége üresen ásítozott. 
Kelemen tanár úr szobájából hangok szűrődtek ki, majd kinyílt az 
ajtó és megilletődött, de jókedvű fiatalember lépett ki a folyosóra. A 
pszichológia nagyhírű professzora személyesen fogadta, és hasznos 
tanácsokkal, jókívánságokkal látta el az Amerikai Egyesült Államok
ba utazó tehetséges diákot. Felajánlotta, hogy bármikor keresheti, 
ha annak szükségét látja. Sárvári Tibor úgy tervezete, egy évet min
denképpen a New Haven-i Yale egyetemen tanul, aztán majd meg
látja, hogyan alakulnak a dolgok. Felkészült a nagy útra, mindent 
eltervezett, mindent elrendezett, mindenkitől elbúcsúzott, akitől 
illett vagy kellett, bőröndjei becsomagolva, útra készen várakoztak. 
Három napja volt még indulásig, és ezt a három napot Klárival akar
ta eltölteni. A professzor búcsúszavai azonban megingatták. Ügy 
tűnt, mintha a tanár úr belelátna, tudna, vagy érezne valamit, mert 
határozottan, és sokat sejtetően fogalmazott: „Ilyen hosszú út előtt, 
amelynek nem lehet pontosan látni a végét, nem hagyhat itthon nyi
tott problémákat. Biztosan elrendezett, eltervezett mindent?”

Tibor elgondolkodva lépett ki az egyetem kapuján. Hunyorgott 
az erős napsütésben, amikor elindult az autóbusz-megálló felé. Fel
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szállt az első buszra, leült, kinézett az ablakon, de semmit nem érzé
kelt a kinti világból. Kelemen doktor szavai visszhangoztak fejében, 
majd újra és újra visszatért egy kérdés: miről feledkezhetett meg, 
mit tudhat, vagy érezhet a professzor? Amikor felnézett, meglepet
ten érzékelte, hogy ismeretlen helyen jár, egy másik autóbuszon van, 
mint ahol lenni szeretne. A Savoya Park felé közelednek. Sosem járt 
arra, de nem bánta tévedését. Ügy döntött, még utazik két megállót, 
akkor leszáll, sétál egy nagyot az ismeretlen környéken, hátha ren
deződnek gondolatai. A céltalannak tűnő bolyongás közben hirte
len megtorpant, mert olyan szagot, vagy inkább illatot érzett, amely 
nagyon emlékeztette valamire, de nem tudta, mire. Hiába kutatott 
emlékeiben, nem jött rá a megoldásra. Tanácstalanul nézett körül, 
és egy kisebb színes plakátot vett észre, amelyben egy jósnő hirdette 
magát és jövőbelátó képességét. Tibor önkéntelenül elmosolyodott. 
Nem hitt az elvont tudományokban, a természetfeletti erőkben, a 
jóslásban, de most mégis úgy gondolta, nem véletlenül keveredett 
ide és vette észre a plakátot, amelyen egy telefonszámot ajánlottak 
időpont-egyeztetésre. Ha most azt mondják - döntötte el -, hogy 
két órán belül fogadnak, akkor odamegyek. Annyira valószínűtlen
nek tűnt az a helyzet, hogy mobiltelefonján felhívta a számot. Be
mutatkozott, majd a lehetséges időpont és a cím után érdeklődött. 
Teljesen elképedt, mert egy kellemes női hang azt mondta, hogy 
most azonnal fogadja, és ha felnéz a szemben lévő ház első emeleté
re, a második ablakban látni fogja őt. Menjen nyugodtan, már várja, 
a lépcsőtől balra az első ajtón csöngessen.

A régi bérház tiszta, rendezett lépcsőházában már hevesen do
bogott Tibor szíve, a lakásba belépve ez csak erősödött. Negyven 
év körüli, különös tekintetű hölgy fogadta, akiről egyszerűen nem 
lehetett megmondani, hogy szép vagy csúnya, kedves vagy rideg. 
Egyszerre volt mindegyik. A hosszú előszobában gyenge vörös fény 
égett, nagyon halk zene szólt, leginkább hegedűre emlékeztetett. Öt 
csukott ajtót lehetett megszámolni. A jósnő a harmadikat nyitotta 
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meg a fiú előtt, és helyet mutatott egy kék bársonnyal letakart asz
tal elé tett széken. A szobában csak gyertyák égtek. Az asztalt jól 
megvilágították, másutt félhomály vagy sötétség volt. A hölgy leült 
Tiborral szemben, és kedvesen nézett rá.

- Örülök, hogy eljött hozzám. Nerádia vagyok, jósnő. Miben 
segíthetek?

- Ön várt engem? Tudta, hogy jövök?
- Azt nem tudtam, hogy Sárvári Tibor jön hozzám, de azt igen, 

hogy érkezik majd egy fiatalember, akinek szüksége lesz rám. Ugye 
jól értettem a nevét?

- Igen, de honnan tudta, hogy jövök?
- Jósnő vagyok, sok mindent látok előre - mosolygott sejtelme

sen a hölgy. - Szeretném öntől hallani, miért jött hozzám.
- Pontosan nem is tudom megmondani. A véletlen hozott ide - 

fontolta meg a szavakat Tibor, mert minél kevesebbet akart elárulni 
magáról.

- Sugárzik önből valami bizonytalanság. Valószínűleg nagy vál
tozás előtt áll, és nem tudja mi lesz belőle. Ha úgy dönt, hogy kíván
csi erre, és bízik bennem, akkor tudok segíteni.

- Igen, kérem! - bólintott Tibor, és érezte, egyre jobban Nerádia 
hatása alá kerül.

A jósnő tekintete megváltozott, szemei hideggé váltak. Har
minchat lapos cigánykártyát vett elő egy faragott fadobozból. Meg
keverte, majd az asztalra tette. Huszonegy lapot kellett kiválasztania 
Tibornak, amelyek három kisebb pakliba kerültek, a múltat, jelent, 
jövőt szimbolizálva. Ezután Nerádia az első pakli kártyáit vízszinte
sen sorba rakta, majd ugyanúgy alá a másodikat, az alá a harmadi
kat. Hét oszlop keletkezett.

- Az első oszlop - hallatszott sejtelmesen a búgó hang - az önre 
vonatkozó információkat tartalmazza, a második az ember által 
befolyásolhatatlan környezeti hatásokat. A harmadik a vágyakat és 
félelmeket, a negyedik a reményt, az ötödik olyan előre nem látha-
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tó eseményeket, amire senki sem számít, a hatodik a közeljövő, a 
hetedik a távoli jövő eseményeit sejteti. Minden kártyának több je
lentése van, ezért csak együtt, egymással összefüggésben lehet őket 
értelmezni. Nézzük, mit mondanak a lapok.

Tibor érezte, egyre szaporábban és egyre hangosabban lélegzik. 
Gyomra görcsölni kezdett, és rossz érzése támadt, ahogy a kártyák
ra nézett. Nem értette pontosan Nerádia szavait, csak annyit, hogy 
a múlt, a jelen, a jövő egyaránt előbukkanhat, és remények, vágyak, 
akadályok, félelmek keverednek majd a jóslatban. Tekintetét ide- 
oda kapkodta a lapokról. A képek alatt egy-egy szót olvashatott, 
amelyek vagy egyértelműen következtek a rajzból vagy nem. Volt 
ott „utazás”, „halál”, „levél”, „katonatiszt”, „bíró”, „ház” és további 
tizenöt kártya, számára áttekinthetetlen, borzongtató rendszerben.

- Mit jelent mindez, Nerádia?
- Különös, nagyon különös! - nézett szinte sajnálkozva Nerádia 

Tiborra - Ahogy mondtam, az egyes lapokat nem önállóan, hanem 
az őket körülvevőkkel együtt kell értékelni. Ritkán látok ilyen el
lentmondásos jelenséget. Gyors változásra, valószínű nagy utazás
ra számíthat és valamilyen üzenetre is, nagyon közeli időpontban. 
Örömmel indul az útra, de váratlan kellemetlenségei lesznek, csa
lódni fog valakiben vagy valamiben. Esetleg az érzékszervei csapják 
be. Megtalál vagy elveszít egy régi barátot, ezt nem látom pontosan. 
A veszteség és remény kártyája együtt van, ami azt sugallja, hogy 
bajba kerül, de ha elég erős lesz, kilábal belőle. Ezt erősíti az özvegy 
férfi kártyája, amely a szomorú kép ellenére nem jelent feltétlenül 
rosszat, bár a szerencsétlenség kártyájával van együtt. Egy idősebb 
férfi avatkozik az életébe. Nem rossz szándékkal, mégis valamilyen 
problémát okoz. Ez lehet az apja, egy barátja, egy elhunyt rokon, is
merős a távoli múltból vagy akár a túlvilágról is. A betegség-kártya 
ebben a környezetben szerelmi válságra utal. Hamarosan találkozni 
fog egy hivatalos személlyel, aki segíteni és akadályozni is tudja, le
gyen vele óvatos.
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- Meglepően találó volt, amit mondott, kedves Nerádia. Nem 
értem az aggodalmát, én sokkal nyugodtabb vagyok, mint ami
kor elkezdtük. Valóban hosszú útra készülök. Amerikába megyek, 
mégpedig örömmel. Hogy lesznek kellemetlenségeim? Bizonyára 
igen. Új környezet, idegen emberek, de bízom magamban, ahogy 
ön is mondta: képes leszek úrrá lenni a problémákon. A barátban 
való csalódáson túl vagyok, ez önnek a múltból jöhetett elő, vagy 
csak ráhibázott. A jó szándékú idősebb férfi telitalálat. Kettő is van. 
Apám és a professzorom. A túlzott aggódásukkal, fontoskodásukkal 
tényleg okozhatnak nekem problémát. Három nap múlva indulok, 
egyik hivatalos személytől a másikig, valóban bölcs tanács, hogy az 
amerikaiakkal okosan viselkedjek, különösen a beléptetéskor. Sze
relmi életem rendben van, ebben bizonyára téved.

- Örülök, ha így látja, kedves Tibor. Eltekintek a tiszteletdíjtól, 
és minden jót kívánok önnek. Azért legyen óvatos, a gyertyák olyan 
furcsán lobbantak időnként, és amikor az imént beszélt, az egyik ki 
is aludt ön mögött. Én elég erősnek érzem azt a jelet, hogy a múltból 
felbukkanhat valamilyen üzenet, valami váratlan dolog. Kikísérem! 
- ajánlotta fel a jósnő, majd amikor Tibor felállt és elfordult, fejcsó
válva és aggodalommal pillantott a halál kártyájára, amely úgy he
lyezkedett el a többi között, hogy tényleges halálesetet, de valami
lyen kedvezőtlen dolog „halálát”, azaz befejeződését is jelenthette.

Tibor határozott léptekkel indult el visszafelé azon az úton, ame
lyiken Nerádia házához ért. Nem jutott messzire, amikor újra érezte 
azt a furcsa illatot, amit a plakát előtt, amiért megállt. Pipadohány, 
döbbent rá! Gyuri bácsi pipadohánya! Máris itt az üzenet a múlt
ból? - kérdezte önmagától, és akaratlanul, de mégis összekapcsolta 
a jósnő és a professzor szavait. Egyre biztosabb lett abban, hogy van 
valami, amit még meg kell tennie, és azt a múltban kell keresnie. 
Semmi kétség, Gyuri bácsi üzent neki, és nem ok nélkül. Tizenegy 
éve nem látta az öreg erdészt, pedig úgy búcsúzott el tőle, hogy jö
vőre újra visszajön, és sohasem fogja elfelejteni. Kilenc éves volt, 
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gyermeki ígéretnek tekintette mindenki, az erdész sem vette komo
lyan, pedig ő is megkedvelte az eleven, érdeklődő kisfiút. A követ
kező nyár édesapja külföldi munkája miatt másként alakult, mint 
ahogy tervezték, azután pedig szülei nem akarták, hogy visszatér
jen a Zempléni-hegység kis falujában élő távoli rokonokhoz. Nem 
tudta ennek okát, egy ideig még próbálkozott, aztán beletörődött a 
majd egyszerbe. Az évek gyorsan teltek, a nyarak új és új programo
kat, kalandokat hoztak, és a visszatérés elmaradt. Az évekig elfojtott 
vágyakozás és kíváncsiság teljesen hatalmába kerítette Tibort. Már 
semmi sem tarthatta vissza, hogy elinduljon, meglátogassa a kedves 
öreget, és tőle is elköszönjön. Szüleinek nem vallotta be igazi úti 
célját, mert attól tartott, nem értenének vele egyet. Klárira hivatko
zott, amolyan búcsúprogramra a közeli hegyek között, így minden 
nehézség nélkül megkapta apja autóját. Szerelmének muszáj volt 
mindent elmondania, nehogy keresse őt, amíg távol van, de ígérte, 
sietni fog. A lány megértőnek tűnt, csupán azt kérte, ne rohanjon el 
tőle hajnalban, legalább a reggelit töltsék el együtt. A reggeliből az
tán majdnem ebéd lett, mert a hajnali szenvedélyes szeretkezés után 
alaposan elaludtak. Egyikük sem bánta. Klári egyébként sem ter
vezett különösebb programot aznapra, Tibor pedig úgy gondolta, 
hogy legfeljebb változtat a sorrenden. Előbb megy az erdészházhoz 
és csak azután a faluba. Végül is teljesen mindegy, a lényeg az, hogy 
találkozzon az öreggel.

A déli órák ragyogó napsütése kétségessé tette a meteorológiai 
szolgálat előrejelzését. Észak-Magyarországra erőteljes vihart jósol
tak, azt javasolták, senki ne induljon el otthonról. Tájékoztatták a 
lakosságot a várható mágneses viharokról is, amelyek ereje és hatá
sa kiszámíthatatlan. Legyenek óvatosak, vigyázzanak az elektromos 
készülékekkel. Tibor Füzesabony közelében járt, amikor a híreket 
hallgatta. Nagyvonalúan legyintett az autórádióra, azonban Mis- 
kolcnál már bebizonyosodott, a figyelmeztetés nem volt alaptalan. 
Sűrű, sötét felhők gyülekeztek, a szél megerősödött, port, szemetet 
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kavart a levegőben, nagy cseppekben esni kezdett az eső. Ennek el
lenére tartotta eredeti elképzelését, és a falu helyett az erdészház felé 
kanyarodott az ismerős köves úton. Alig több mint két kilométert 
kellett megtennie az erdő széléig, ahol már ijesztő helyzet fogadta. 
A fekete felhők teljesen eltakarták az eget, csaknem éjszakai sötétég 
lett. Különös módon alig esett az eső, azonban félelmetesen dör- 
gött, óriási villámok csapkodtak, Tibor többször érezte úgy, mintha 
közvetlenül mellette érnének földet. A szél tombolt, őrült módon 
tépte a fákat, letört gallyak, ágak repültek a levegőben. A legjobb 
megoldásnak az látszott, ha a fáktól biztonságos távolságra leállítja 
az autót, és megvárja az ítéletidő elmúlását. Mobiltelefonját kereste, 
azonban sehol sem találta. Fel akarta kapcsolni a belső világítást, 
de hiába kattintgatta a kapcsolót, semmi nem történt. A motort is 
sikertelenül próbálta beindítani. Ügy tűnt, lemerült az akkumulá
tor, amire semmi észszerű magyarázatot nem talált. Aggodalommal 
dőlt a kormányra, behunyta szemét, és reménykedett.

A reggeli napsugár megcsillant az autó visszapillantó tükrében, 
onnan az utastérbe verődött. Tibor a kormányra dőlve aludt, mel
lette egyre hangosabban szólt a mobiltelefonja. Megébredt, és hirte
len nem tudta hol van, hogyan került oda. A telefonon édesapja ke
reste, azonban nem vette fel, mert fogalma sem volt, mit mondjon 
neki. Előbb rendeznie kellett zavaros gondolatait. Arra emlékezett, 
hogy éjszaka az erdészházban volt, találkozott Gyuri bácsival, de 
hogy utána mi történt, hogyan került vissza az autóba, arról semmi 
emléke nem maradt. Bizonyára az öreg kísérte ki, gondolta, de azért 
az mégis csak barátságtalan dolog, hogy éjnek évadján vagy hajnal
ban kitessékeli őt a házából, és berakja a működésképtelen autóba. 
Kereste zsebeiben az indítókulcsot, de nem találta. Akkor eszmélt 
rá, hogy az este eltűnt telefonja most a mellette lévő ülésen hevert, 
ahol pedig biztosan kereste. Pillantása a gyújtáskapcsolóra esett, és 
újabb meglepetés érte, mert a kulcs benne volt. Elfordította, a mo
tor az első pöccenésre beindult. Már semmit sem értett. Kiszállt, 
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hogy kinyújtóztassa elgémberedett tagjait, mozogjon kicsit, és meg
próbálja felidézni az este és az éjszaka történteket. Körbeforgatta 
fejét, tornáztatta nyakát, teleszívta tüdejét a friss reggeli levegővel. 
Visszaült az autóba, erősen gondolkodott, és egyszer csak, mintha 
egy filmet nézne, peregni kezdtek a képek előtte.

Amikor először megébredt, már nyoma sem volt a viharnak. 
Csendes, holdfényes éjszaka vette körül, a telihold besütött a fák 
közé, minden remény megvolt arra, hogy jól lehet látni az erdei 
úton. Abban a helyzetben, amikor se lámpája, se telefonja, se üzem
képes autója nem volt, az egyetlen épeszű döntést hozta, és elin
dult Gyuri bácsi háza felé. Jól emlékezett a gyerekkori kalandokra, 
amikor gyalog tették meg ezt az utat. Az erdő szélétől negyed órát 
kellett sétálni egy útelágazásig, ahol jobbra fordultak, és néhány 
perc után elérték a nagy gyümölcsös kerítését. Amellett haladtak 
tovább, és kétszáz-kétszázötven méter után már látni lehetett a tisz
tást és rajta az erdészházat. Magához vette az indítókulcsot, bezárta 
az ajtót, és kissé fázósan elindult. Nem félt, mégis megborzongott, 
amikor tíz perc sem telt el indulása óta, és azt érzékelte, hogy pára
függöny közelít felé, amely lágyan körbefogja. Felejthetetlen élmény 
jutott eszébe. Egyszer elkísérhette Gyuri bácsit vadászatra. Fent ül
tek a magaslesen, gyönyörködtek a lemenő nap fényében, hallgatták 
a csendet. Az erdőből kilépett egy őzbak, és a tisztás szélén legelé
szett. Gyuri bácsi távcsövével nézte, alig hallhatóan dünnyögött, 
szinte csak magának: „öreg bak, törött aganccsal, akár lőhető is len
ne...” Puskájáért nyúlt, amikor fátyolszerű pára indult el az erdő
ből, ellepte a tisztás szélét, eltakarta a bakot, majd néhány másod
perc múlva eloszlott, de akkor az őz már nem volt ott. Gyuri bácsi 
az erdő szellemét emlegette, aki most megvédte az őzet. Nem sza
bad rá haragudni, mondta az álmélkodó kisfiúnak, majd bizonyára 
nekünk is segít, ha egyszer szükségünk lesz rá. A mesés magyarázat 
egy gyereknek hihető volt, de most már hihetetlennek tűnt. Mégis 
arra gondolt, hogy vagy teljesen elvesztette időérzékét, vagy valami 
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rejtély történt, mert amint a pára eloszlott, ott állt a kerítés végé
nél, és látta az erdészházat. Ablakából fény szűrődött ki a bokrokra, 
ezért bátran bekopogott, és benyitott az előszobának, konyhának, 
nappalinak egyaránt szolgáló helyiségbe. Gyuri bácsi az asztalnál 
ült, és sörétes lőszert készített, ahogy azt annak idején is oly sokszor 
tette. A házban semmi nem változott, minden úgy nézett ki, ahogy 
az emlékeiben élt. A bútorok, a trófeák a falon, a képek, a falvédők, 
még az asztalterítő is. Az öreg erdész pontosan olyan volt, ahogy 
utoljára látta. A meglepetés legcsekélyebb jele nélkül köszöntötte 
őt, mintha várta volna. Maga mellé ültette, érdeklődött, hogyan 
és miért jött vissza annyi év után. Elégedetten bólogatott, amikor 
meghallotta, hogy Tibor elköszönni jött hozzá. Közben tovább dol
gozott, szinte oda sem nézett. Minden a helyére került: a lőpor, a 
fojtás, a sörét, a csappantyú. Szépen sorakoztak a kész patronok, 
ám egyszer baj történt. Feldőlt a lőportartó, és az asztalra ömlő lő
porból néhány gramm az asztal alá, a lábuk mellé hullott. Tibor a 
kezével, az erdész kis kefével igyekezett összekotorni, felszedni, és 
a még használható mennyiséget visszatenni a tégelybe. A kis bal
eset után Gyuri bácsi gondosan összepakolt, felsöpört, majd eltette 
az eszközöket. Visszaült az asztalhoz kedvenc karosszékébe, pipára 
gyújtott, és az elmúlt évekről, az utolsó találkozás óta eltelt időszak
ról kérdezgetett. A beszélgetés egyre lassult, halkult, aztán abbama
radt, és csak néztek egy fényképet, amely egyszer csak odakerült az 
asztalra. Ica néni tekintett rájuk. Ica néni Gyuri bácsi felesége volt 
valamikor, de már régen eltávozott egy másik világba, legalábbis az 
öreg mindig így emlegette elhunyt feleségét. Aztán minden lassan 
elhomályosult, nagy lett a füst, vagy talán a pára kúszott be a házba, 
nem lehetett tudni, mert itt megszakadtak az emlékképek.

Tibor gyorsan döntött. Visszamegy Gyuri bácsihoz, és tisztáz
za vele az éjszaka történteket. Apjának sms-t küldött. Megnyugtat
ta, ne aggódjanak, minden rendben van, majd később jelentkezik. 
Gyorsan haladt az erdei úton, nem kellett tizenöt perc, elérte az 
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útelágazást, majd nemsokára a kerítést, pontosabban csak néhány 
oszlopot, ahol valamikor a kerítés volt. A sötétben nyilván nem lát
hatta a drótháló hiányát. Az utolsó oszlopnál a tisztás felé fordult, 
és földbegyökerezett a lába, lélegzete elakadt: az erdészház nem volt 
sehol. Zavarodottan nézett körbe, jó helyen van-e, de semmi kétség, 
ez az a tisztás. A közepére rohant, és döbbenten nézett azokra a 
földben lévő kövekre, amelyek az egykori alapból maradhattak ott. 
Lerogyott a fűbe, arcát kezébe temette, valósággal zakatolt az agya. 
Megőrültem, vagy csak álmodtam az egészet? - tette fel a kérdést 
önmagának. Egy óra kellett, amíg megnyugodott, és elfogadta az 
egyetlen magyarázatot. A mágneses vihar nemcsak az autó elekt
ronikáját, de valószínű az ő agyát is megzavarta. Visszaballagott az 
autóhoz, és közben tovább gondolkodott. Álmodott, álmának min
den eleme a múlthoz kapcsolódott, amit valamikor már átélt. Gyuri 
bácsi legalább hetvenéves lehet, vélekedett, már biztosan nyugdíj
ban van, nem is ő az erdész. Biztosan évekkel ezelőtt kiköltözött a 
régi házból, amit aztán elbontottak. A faluban lakhat a gyerekeinél. 
Hová máshová mehetett volna? Jó viszonyban voltak Matyi bácsi- 
ékkal, biztosan befogadták, gondoskodnak apjukról. Beült az au
tóba, és elindult a falu felé. Könnyen odatalált, bár a környék sokat 
változott. A falu szélén új házak sorakoztak, de a templom és a főtér 
ismerősként fogadta. Megállt Matyi bácsi háza előtt, biztos volt ab
ban, hogy jó helyen jár. Kinyitotta a kiskaput. A házigazda kijött a 
motorzúgásra, és csodálkozva csapta össze kezét.

- Nahát, Tibiké! Ugye te vagy az!
- Igen, én vagyok, Matyi bácsi. Gyuri bácsihoz jöttem, szeretnék 

tőle elköszönni.
- Ez nagyon szép tőled! Ki értesített?
- Senki. Miről kellett volna?
- Hát a temetésről!
- Milyen temetésről? - rándult össze Tibor gyomra, és kezdte 

rosszul érezni magát, zihált, nehezen lélegzett.
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- Édesapám temetéséről. Ma délután kísérjük utolsó útjára. Azt 
mondtad, azért jöttél, hogy elköszönj tőle, akkor most miért vagy 
így meglepve?

- Gyuri bácsi meghalt? Ez lehetetlen! - csuklóit el Tibor hangja, 
és meg kellett kapaszkodnia a kapufélfában.

- Sajnos igaz. Hála Istennek, nem szenvedett. A szobájában pi
pázott, amikor hirtelen megállt a szíve. A kedvenc karosszékében 
ült, amit elhoztunk neki az erdészházból. Azóta már bizonyára 
együtt vannak édesanyámmal! - mondta Matyi, és majdnem elsírta 
magát. - Gyere, kerülj beljebb! Köszönöm, hogy eljöttél.

Tibor megvárta a temetést, elbúcsúzott Gyuri bácsitól, majd el
köszönt a rokonoktól, és másnapi utazására hivatkozva sietve tá
vozott. A csodával határos módon szerencsésen hazaért, pedig út
közben sokszor azt sem tudta merre jár, milyen forgalomban halad. 
Szerencsére jó vezető volt, sokszor megkapta az autót, így a mozdu
latok rutinossá, a figyelem ösztönössé vált anélkül, hogy tudatosan 
ügyelt volna rá. Szüleinek nem beszélt a jósnőről, a viharról, a kísér
teties álomról, a lebontott vadászházról, csak Gyuri bácsi halálát és 
a temetést mesélte el. Nem értették, miért ment el, egyáltalán hon
nan tudta, hogy mi történt a távoli zempléni falucskában, de látták 
elképesztően zaklatott lelkiállapotát, nem akarták tovább bolygatni. 
Majd holnap, gondolták, de sohasem kaptak magyarázatot. Klári 
túlzottan megértőnek bizonyult, amikor Tibor egyedüllétre vá
gyott. Egyébként is túlságosan hosszúnak találta az egy évet, már 
másfelé tekingetett. Nem áltatta a meglepett fiút, nem ígért hűséget.

Az éjszaka álmatlanul telt. Tibor újra és újra végigélte, végiggon
dolta az elmúlt három napot. Minden a professzornál kezdődött, 
aki azt éreztette vele, hogy feladata van, és igaza volt. A jósnő is 
oly sok mindenre ráérzett. A nagy utazással talán nem is Ameriká
ra célzott, hanem a Zempléni-hegységre vagy a különös álombéli 
időutazásra. Az üzenetet a pipafüst illatában látta. Bajban volt, vi
harban, mágneses viharban, de kijött belőle. Találkozott, és mégis 
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elvesztett egy öreg barátot, a szerelme is válságba jutott. Hivatalos 
személlyel ugyan nem találkozott, de Amerikában bármi megtör
ténhet, és bizony hamarosan ott lesz. Holnap indul.

A reggeli izgatott készülődés, búcsúzkodás, a reptérre történő 
utazás, a csomag feladása, az utasfelvétel formaságainak intézé
se feledtette az előző napok izgalmát. Tibor megnyugodva ment a 
biztonsági ellenőrzésre, semmitől sem kellett tartania. A biztonsági 
kapun átlépő utasok közül - ahogy ez mindig is történik - véletlen
szerűen kiválasztanak néhányat. Speciális törlőkendőt húznak vé
gig a kezükön, esetenként a ruházaton és a cipőn. A kendő ezután 
egy műszerbe kerül, ami jelzi, ha valami rendellenességet észlel. A 
biztonsági szolgálat munkatársai aznap Tibort is megállították. Az 
eredményt látva nem engedték tovább. Odahívták főnöküket, és 
valamit jelentettek vagy magyaráztak neki. Hamarosan egy egyen
ruhás rendőr lépett hozzá. Felszólította, hogy vegye magához ké
zipoggyászát, és menjen vele. Egy irodába kísérte, ahol Bokros őr
nagyként bemutatkozó rendőrtiszt elkérte útlevelét, repülőjegyét. 
Az okmányokat egyenruhás kollégájának adta azzal, hogy intézked
jenek a szokásos módon. Leült íróasztala mögé, és helyet mutatott 
az egyre idegesebb Tibornak az asztal előtti széken. Fejét ingatva 
végigmérte, majd elképesztő információt közölt vele.

- Sárvári úr! Egyelőre, amíg nem tisztázza magát, nem enged
hetjük tovább!

- Miért? Mi a probléma?
-A szakmában robbanóanyag-nyomkeresésnek hívott gyors

teszt minden kétséget kizáróan lőpornyomokat mutatott ki! Ho
gyan kerültek ezek önre?

- Lőpornyomokat? - döbbent meg Tibor, és már biztos volt ab
ban, hogy a zempléni hegyekben nem álmodott. A lehetetlenség 
korlátáit áttörve találkozott Gyuri bácsival. A jósnő igazat mondott, 
és most felbukkant a hivatalos személy is, aki akadályozhatja vagy 
segítheti. Vajon mi történik még? - kérdezte önmagától.
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- Nos? Várom a magyarázatot!
- A magyarázatot? - nézett a fiú az őrnagyra - Attól tartok, nem 

fogja elhinni!
Tibor elmondott mindent a pipafüsttől a temetésig. Maga sem 

bízott abban, hogy hisznek neki, mégis pontosan és részletesen 
beszélt mindenről. Egyre nyugodtabb lett, és egyre meggyőzőbb. 
A rendőrtiszt figyelmesen, rezzenéstelen arccal hallgatta, majd el
gondolkodva cigarettára gyújtott. Három, négy szippantás után a 
telefonhoz nyúlt. Megnyomott néhány gombot, és várt. Bizonyára 
fogadták a hívást, mert előbb nevét mondta be, majd rövid hallgatás 
után csak annyit: „Igen, gondoltam! Rendben van!” Letette a tele
font, és a számítógépe elé ült. Jegyzőkönyvet írt. Gyorsan dolgozott, 
húsz perc alatt elkészült.

- Olvassa el, aztán írja alá! - szólt határozottan, és a fiú elé tette 
az iratot, aki egyre nagyobb megdöbbenéssel és meglepetéssel ol
vasta.

- De kérem, én nem ezt mondtam!
- Tibor! A feladott csomagját átvizsgáltuk, semmi gyanúsat nem 

találtunk. Ha ön most aláírja azt, hogy a Zempléni-hegységben, 
kirándulás közben sörétes lőszerek elhasznált, eldobott hüvelyeit 
találta meg, és azokat szórakozásból szétszedte, belsejét fogdosta, 
zsebre tette, akkor én most saját felelősségemre elengedem. Még 
eléri a repülőt! De - nyomatékosította a szót határozottan a férfi - 
soha senkinek nem mondhat mást!

- Őrnagy úr! Ön hisz nekem?
- Már többször tapasztalhattam, hogy az életben vannak kü

lönös véletlenek, szinte megmagyarázhatatlan egybeesések. Nyolc 
évvel ezelőtt Miskolcon dolgoztam a megyei főkapitányságon. Egy 
nyári délután ötéves kisfiú eltűnését jelentették be, aki a Zemplé
ni-hegységben kirándult szüleivel. Nagy erőket mozgósítottunk, 
rendőrök, tűzoltók, katonák és helyi lakosok egyaránt részt vettek 
a kutatásban. Nyomozókutyát vittünk, helikoptert kértünk. Az 
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történt, hogy egy budapesti család nyaralni ment a hegyek közé. 
Kirándultak az erdőben, egy tűzrakónál megpihentek. A szülők 
szalonnasütéshez készülődtek, a fiúcska a negyven-ötven méterre 
lévő erdőszélén ugrabugrált. Kedvenc meséje volt Mátyás király 
története, amikor a Zemplénben a hegyek között eltévedt vadászat 
közben, és egy favágó segítette ki a bajból. Ezért is mentek oda nya
ralni, a kis Norbert kedvéért. Már lobogott a tűz, szállt a füst, ami
kor azt észlelték, hogy az erdőből párafüggöny húzódik ki a tisztás 
szélére, és eltakarja a kisfiút. Amikor a pára felszállt, a gyerek már 
nem volt sehol.

- Őrnagy úr! Ha most azt mondja, hogy az az én tisztásom volt, 
leesek a székről!

- Ne essen le, kapaszkodjon meg! Nem az volt, de majdnem! 
Ahhoz nagyon közel. Ebben biztos vagyok, mert az erdész is segí
tett a keresésben, és a háza nem volt messze a tűzrakótól, egy másik 
tisztáson, egy gyümölcsös mellett. Az erdészt Kalász Györgynek 
hívták.

- Gyuri bácsi?
- Igen, Gyuri bácsi, aki sokat segített nekünk. Nyugtatta a szülő

ket, különösen a kétségbeesett édesanyát. Bizonygatta, mintha csak 
tudta volna, hogy nem kell aggódni, a gyerek hamarosan épségben 
előkerül. Eleinte erre nem sok remény látszott. Semmi nyomot nem 
találtunk, a kutya sem fogott szagot. Az emberek láncba fejlődve 
haladtak előre, a helikopter a fejünk felett körözött, és amikor már 
legalább négy kilométert megtettünk árkon-bokron át, elképzelni 
sem tudtuk, hogy egy kisgyerek ilyen messzire mehetett. Lassan be
sötétedett, le kellett állnunk a kutatólánccal, nehogy valami baleset 
történjen. Mindenkinek nem tudtunk lámpát adni, a terep pedig 
egyre veszélyesebb lett. Szegény anya már magánkívül volt. Néhány 
járőr lámpákkal felszerelkezve folytatta az éjszakai keresést. Nem 
fűztünk hozzá sok reményt, inkább csak a szülők megnyugtatására 
tettük. Szerencsére meleg éjszaka volt. Persze mi is aggódtunk, hi- 
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szén ha a kicsi beleesett volna valami gödörbe, szakadékba, abból 
bizony tragédia lehetett volna.

- Nem lett, ugye? Ne csigázzon már!
- Reggelre még nagyobb erőket mozgósítottunk, ám valósá

gos csoda történt. Amikor a kutatást irányító törzs kiért a tűzrakó 
helyhez, ott találták a kis Norbit az egyik pádon. Cseppnyi félelem 
nélkül ücsörgött, a lábát lóbálta, és majszolt valamit, az utolsó fala
tokat nyelte le. Óriási öröm és megkönnyebbülés tört ránk, azonnal 
mentünk a szülőkért, akik az erdészházban, Gyuri bácsinál virrasz- 
tottak. Rohantak, ölelték, csókolták a gyereket, dehogy haragudtak 
rá. Hol voltál, hogyan kerültél ide? - kérdezgette anyukája aggódó 
szeretettel. A kisfiú csodálkozva nézett rá, és azt bizonygatta, hogy ő 
bizony nem volt sehol, itt aludt a pádon. A szülők egymásra néztek, 
aztán ránk, de mindenki csak a vállát vonogatta. Egyedül Gyuri bá
csi mosolygott, bólogatott, de akkor nem tűnt fel, csak utólag jutott 
eszembe, amikor visszatértem arra a tisztásra.

-Visszatért? Miért ment vissza? Na és mi lett a gyerekkel?
- A gyerek teljesen rendben volt, még csak meg sem fázott. A 

ruhája sem lett harmatos, de ez is csak utólag jutott eszembe. Azt 
mesélte anyukájának, hogy nagyon szépet álmodott. Igazi katona 
volt, és íjjal vadászott Mátyás királlyal együtt. Azután nagy lakomát 
rendeztek. Senki nem törődött egy gyerek álmával, de nekem külö
nös gondolatom támadt. Mit majszolgatott reggel, hiszen nem volt 
nála ennivaló, amikor eltűnt. Senkinek sem szóltam. Másnap visz- 
szamentem a tisztásra, és alaposan körülnéztem. Na, most kapasz
kodjon meg Tibor, mert amit most fog hallani, azt még senkinek 
sem mondtam el, és nem is fogom. Az erdő szélén, ott ahol a ku
tatást kezdtük, ahol sokan megfordultak és vizsgálódtak előző nap 
délután, egy törött nyílvesszőt találtam. A hegye hiányzott, a tolla
zata azonban csaknem ép volt. Nem tűnt napjaink gyártmányának.

- Nem is tudom, mit mondjak?! - borzongott meg Tibor. - Csak 
nem arra gondol, hogy...
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- Most mindegy mire gondolok! - vágott a fiú szavába Bok
ros őrnagy. - Ha visszatér Amerikából, keressen meg! Menjünk el 
együtt a Zempléni-hegységbe. Úgy érzem, ott még vár ránk valami.
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A 810N-N0VELLA l!J ARCA

Gion Nándor a novellaírás lécét magasra emelte a magyar iro
dalomban. Az opus szellemiségének megőrzése ennek vizsgálata, a 
teljes mű folytonos újraértelmezése. A Gion Nándor Novellapályá
zat évről évre alkalmat nyújt a műfaj kérdéseinek megválaszolására, 
egyszóval a Gion-novella mércéjének felállítására.

A Gion Nándor Emlékház 2019-ben nyolcadik alkalommal írt 
ki novellapályázatot az életmű szellemisége, a magyar novellaírás 
serkentése érdekében, melyre harmincöt pályamű érkezett. A szak
mai zsűri online szavazással választotta ki a legjobb tizenhét novel
lát, melyből négy pályamű ért el helyezést. A zsűri egy-két napos 
egyeztetés után, a leadott pontszámok alapján döntött a végleges 
eredményről.

Gion Nándor novelláiban, különösen a kései művekben egyféle 
szelíd humor uralkodik el, amely esetenként társadalombíráló iró
niába csap át. A humoros stílus nem képzelhető el nevetséges poén 
nélkül, ami a novellák csattanóját megemeli, és egyféle katarzis
ként oldja fel az izgalmat. Az első helyezést elért Szombath András 
Dzsungel című novellájának elbeszélője letisztult humorral meséli 
el Colos és a kubai vendégmunkás lány, Yohanna szerelmi történe
tét. Mind az alakok, mind az atmoszféra megteremtése, mind pe
dig a hepiend elmaradása humoros: Yohanna hazautazása után a 
családi fészket benövi a gaz. Nem marad más közös életükből mint 
dzsungel. Ironikus, továbbá a dicstelen idő és a dicstelen tér - a Ká
dár-korszak Magyarországán járunk -, ami minden jó történet elő
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feltétele, és ezt Szombath Andrásnak sikerült megírnia. A helyezést 
nem nyerő Balogh Gábor Gaucsó a szekrényből című novellája is 
humoros, ám az író sajnos megmarad az ötletnél. Figyelemre mél
tóak azonban az ironikus pillanatképei, melyeket a rendszerváltás 
előtti és utáni Magyarországáról készít.

A második helyezett Balázs István Pepita, a szélhámos című no
vellája bűnügyi történet. A 30-as évek Magyarországán játszódó 
krimi izgalmas olvasmány, formájából adódóan pedig a jó mese
szövés példája. Egyetemi éveim során Bányai János tanár úr hívta 
fel a figyelmet a bűnügyi történet novella-strukturáló szerepére és 
most, amikor a történet ismét a prózaírás középpontjába került, a 
magas szinten művelt krimi sokat adhat az irodalomnak. A Pepita, 
a szélhámos című novella azért nem került első helyre, mert stílusát 
tekintve kissé modoros, irodalomteremtő ereje azonban messze ki
emeli a pályaművek sorából.

A harmadik díjat a pontszámok alapján Balogh Gábor Életem 
Wolf Xéniával és Balázs Ildikó Zarándokok című novellája meg
osztva kapta. Balogh pályaműve inkább kísérletező mint klasszikus 
novella. Egy szerencsejáték-függő férfi életéről szól, aki a kocka- 
dobálás eredményeiből építi föl sajátos álomvilágát. így jut el éle
te szerelméhez Wolf Xéniához, az álombéli, majd valós feleségéig, 
aki szintén Xénia, az elmegyógyintézet egyik nővére. Hogy mégis a 
valóság győzedelmeskedjen, egy spirálfüzeten múlik, amit a főhős 
vezet memoárjának elkészítéséhez. A nővér, aki elkobozza tőle e fü
zetet, Xéniában magára ismer, és szerelmével kiragadja hősünket az 
elmegyógyintézetből. A két Xénia csöppet sem hasonlít egymásra, 
az egyik szépség, a másik, a nővér egy trampli, de ez az ellenponto
zás adja a novella sajátos humorát.

Balázs Ildikó Zarándokok című novellája kettős nézőpontot al
kalmaz, és ez különbözteti meg az említett pályaművektől. Egy, a 
már mára kevésbé tabuként kezelt katolikus pap és egy írónő kö
zött kialakult erotikus vonzalom történetéről van szó. Ebbe ékelő-
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dik bele egy középkori zarándoklat rövid elbeszélése. Balázs Ildikó 
poétikája a polifóniára törekvő kísérlet, amely önmagába véve is 
dicséretre méltó teljesítmény.

A Gion Nándor Novellapályázat az elmúlt 7-8 évben sikeresen 
töltötte be kitűzött célját. Neves írók jó kis történetei etalonnak bi
zonyultak 2019-ben is. Elmondható, hogy a pályaművek legtöbbje 
a történetközpontú hagyományos novellaformát választotta meg
mérettetésül. A tizenhét kiemelt novella tizenhét különböző törté
net, széles tehát a paletta. Nehéz lenne tartalmi összefüggést találni, 
mint az előző pályázatokon, annyi azonban leszögezhető, hogy tér
ségünk problematikáját csak egy-két jól megírt novella tematizálja. 
Ilyen Tatár Kálmáné és Szászi Zoltáné. Ezekből nem hiányzik a (tár- 
sadalomjkritikai él, ami nélkül Gion Nándor novelláit el sem lehet 
képzelni.

Szászi Zoltán Nem akart katona lenni című novellájában átvér
zik a történelem szövete. 1992, a boszniai háború kellős közepe. Egy 
kamaszfiú csak az Utolsó mohikán című filmet szeretné megnézni a 
városban, nem akar katona lenni. Nem akar gyilkolni, a végén még
is öl. Ez a háború örök érvényű törvényszerűsége, Szászi novellája a 
háború örök érvényű bírálata.

Tatár Kálmán a 70-es, 80-as évek Jugoszláviájának pikáns tör
ténetbe foglalt kritikáját adja, amikor ki-ki a maga bőrén tapasz
talhatta meg a verbális deliktum következményeit. Tatár novel
lája Nabokov bolhájának önéletrajziságtól sem mentes tovább
ítása, melynek azt a címet is adhatta volna: Hogyan lett Lolitából 
titkosügynök. Tatár Kálmán ironikus történetkezelése a (társada- 
lomjkritika gioni hagyományát folytatja.

Gion Nándor novelláit a kritika gyakran Tamási Áron, Bodor 
Ádám vagy Bohumil Hrabal nevével együtt említi, és a történet
mondó kedvükkel hasonlítja össze. Gerold László (2009) és Kurcz 
Ádám István (2017) monográfiája után még nem készült átfogó 
elemzés a szerző novelláinak irodalomtörténetben betöltött helyé
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ről és szerepéről. A Gion Nándor Emlékház pályázatai és a szerző 
újrakiadásai is ezt a hiányt kívánják pótolni. Elmondhatjuk, az új 
kiadások és az antológiák a Gion-novella új arcát körvonalazzák a 
magyar irodalomban.

PISZÁR Ágnes
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A KÖTET SZERZŐI

BALÁZS ILDIKÓ

író, fordító (Marosvásárhely, 1965) 
a debreceni Kossuth Lajos Tudomány
egyetem magyar-német szakán szerzett 
diplomát, majd a Bálint György Újság
író iskolában tanult. Irodalomtudomá
nyi disszertációját Wass Albert erdélyi 
korszakáról írta. Tanított Sárospatakon, 
Egerben, Nyíregyházán, jelenleg Buda
pesten él. A Zempléni Múzsa, Várad című 

lap, továbbá az Erdélyi Napló, külső munkatársa. Christi Greller, 
osztrák írónő magyar fordítója.

Fontosabb kötetei:
Sárospatak kocsmái. Miskolc: Felsőmagyarország Kiadó, 2003.
Utazások a katedra körül. Válogatott publicisztika. Miskolc: 

Felsőmagyarország Kiadó, 2010.
Wass Albert erdélyi korszaka (1923-1944). Marosvásárhely: 

Mentor Kiadó, 2010.
A tüzdobáló. Utazások régi életeimbe. Budapest: Underground 

Kiadó, 2014.
“Látható az Isten”. Wass Albert hitvilága. Budapest: magánki

adás, 2018.
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BALÁZS ISTVÁN

Békéscsabán születtem, itt töltöttem 
gyermekkoromat. A gimnázium elvégzé
se után a Budapesti Műszaki Egyetemen 
tanultam, építészmérnöki diplomám van. 
Némi vargabetű után, már gyakorlott 
tervezőként irodavezető lettem egy Ybl- 
díjas építész budapesti műtermében. Az 
ott töltött évek alatt jelentős középületek, 
többlakásos társasházak, műemléki fel

újítások tervezésében vettem részt, épületeink szerte az országban 
megtalálhatóak. Minden rendben, gondolhatnánk, azonban a gaz
dasági világválság keresztülhúzta a számításaimat.

Hosszas töprengés után 2014-ben döntöttünk úgy a feleségem
mel, hogy Svédországban próbálunk szerencsét. A kezdet nem volt 
zökkenőmentes, de mára már minden újra a helyén van. Építészter
vezőként dolgozom ma is, saját vállalkozásom van. A zajos, rohanó 
nagyvárosi élet után két éve végre vidékre költözhettünk. Csend, 
madárcsicsergés, körös-körül erdők, ameddig a szem ellát. Ideális 
egy írónak.

Persze nem vagyok író, műszaki leírásokon kívül soha sem
mit sem írtam. Azonban azt rengeteget. Aztán két éve, egy éjsza
ka felébredtem. Kint a fák koronáját vastagon belepte a hó, bent a 
kandallóban ropogott a tűz. Furcsa hangulatba kerültem, reggelre 
megírtam első novellámat. Csak úgy magamnak. Néhány hónappal 
később beküldtem egyik írásomat egy pályázatra. Megosztott első 
díjat nyertem. Azóta rendszeresen, ahogy a szabadidőm engedi, 
írok. Rákaptam az ízére, ajánlom másnak is. A Pepita, a szélhámos 
az első írásom, ami nyomtatásban is megjelenik.
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BALOGH GÁBOR

1963-ban születtem Győrben, ma is 
ott élek. Eddig megjelent könyveim: Vé
ges vadászmezők (1993), Vigyázzmenet 
(2012), Az Isztambuli Hadiút (2016), 
Kisalföldi vadásznapló (2017), A medve 
is ember (2019). Ezen kívül különböző 
antológiákban jelentek meg elbeszélése
im, a Gion Nándor Novellapályázatnak is 
állandó résztvevője vagyok. Galambos, az

indián című novellámból 2015-ben kisjátékfilm készült. Számomra 
az írás az önkifejezés legfontosabb eszköze, szenvedély, életforma.

BÖJTHE PÁL

Kolozsváron születtem 1969. február 
20-án. Laktam több helyen is, de végül si
került hazatalálnom. Sok mindennel fog
lalkoztam, köztük olyan is akadt/akad, 
amiben igazán örömem leltem/lelem. 
Persze, ez szintén küzdelmes, de végül is 
az nem baj.
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HERNYÁK ZSÓKA

1991-ben született Zentán. Egyetemi 
tanulmányait a Szegedi Tudományegye
tem Bölcsészettudományi Karán végezte. 
Morze című kötete 2017-ben látott napvi
lágot a zEtna Kiadó gondozásában.

N. CZIROK 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 dol
gozott díszletezőként, majd szervezőként. 
1988-ban családjával Muzslyára költö
zött, ahol négy évvel később megalapítot

ta a Sziveri János Művészeti Színpadot, két időszakban vállalva a 
Színpad elnöki posztját. A Sikoly irodalmi és művészeti folyóirat 
alapító és szerkesztőségi tagja, valamint a muzslyai Zeppelin Rádió 
Mi szél hozott? című művelődési műsorának szerkesztője volt, a Rá
dió megszűnéséig. Jelenleg Muzslyán él és alkot.

Kötetei: Elodázott versek avagy csendélet kalodával (SZJMSZ, 
Muzsla, 2001, versek); Sorspecsét (SZJMSZ, Muzsla, 2003, novellák)
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Körhinta avagy elmeszelt történetek, illetve Elmeszelt (f)esték 
(SZJMSZ, Muzsla - Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pi- 
lisvörösvár, 2007, versek, novellák)

NAGY KORNÉLIA

Szabadkán születtem 1995 augusztu
sában. A Svetozar Markovié Gimnázium 
Természettudományi szaka után elvégez
tem a Pécsi Tudományegyem Művészeti 
Karának Grafikusművész mesterképzé
sét. Fél évet töltöttem cserediákként a 
wroclawi Eugeniusz Geppert Művészeti 
Akadémián.

PATAK MÁRTA

(Kaposvár, 1960) prózaíró, műfordító, 
a Patak Könyvek Spanyol Elbeszélők soro
zatának egyszemélyes fordítója és kiadó
ja. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 
végzett olasz-spanyol-újgörög szakon. 
Leányfalun él, novelláit rendszeresen 
közli irodalmi lapokban. A test mindent 
tud című regénye 2015-ben Újvidéken a 
Forum Kiadónál, Enyhítő körülmények 

között című novelláskötete pedig a Scolar Kiadónál jelent meg 
2017-ben. 2018 szeptemberétől november 30-ig Pozsonyban a Vi
segrádi Rezidensprogram ösztöndíjasaként a Simon, a boldog pap 
című regényén dolgozott, és Hárman a kőpadon címmel egyfelvo- 
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násos drámát írt. Mindig péntek című regénye megjelenés alatt áll a 
marosvásárhelyi Lector Kiadó gondozásában.

PRUZSINSZKY SÁNDOR

Budapesten születtem, ma is itt élek. 
A pécsi egyetemen szereztem jogi dip
lomát, de mintegy tíz év óta már csak az 
írással foglalkozom.

Régebben csak drámákat írtam - kö
zülük tíz el is jutott a színházi bemutató
ig -, ma már rendszeresen jelennek meg 
prózai írásaim is az országos és határon 
túli lapokban. Színdarabjaimért kétszer 

részesültem irodalmi díjban (Nagy Lajos-díj 2000-ben és Jókai-díj 
2007-ben). 2018-ban a Magyar Napló Kiadó adta ki néhány dara
bomat (Megérkezés Totoposzba), előtte 2015-ben a Széphalom Mű
hely régebbi novelláimat (Légvárak).

Darabjaimban leginkább a történelembe vetett embernek ön
nön sorsával folytatott küzdelme foglalkoztat. Előszeretettel ábrá
zolom az önsorsrontó „csillagjárókat”, a magyar történelem azon 
személyiségeit, akik megtanítanak a bukás oly jellegzetesen magyar 
„mesterségére”, arra, hogy mennyire törékeny errefelé az igazság, és 
sebezhető az igazáért kiálló ember.

Újabb novelláim fő témája a világ fordított működése, az a folya
mat, amelyben az igazságok, emberi törekvések óhatatlanul visszá- 
jukra fordulnak. E kisprózái írásokat fogja összefoglalni a Kornétás 
Kiadónál a közeljövőben megjelenő kötetem, a Szent György lova. A 
mindennapok kisembereinek egyféle „alulnézeti történelme”, oly
kor a Gion Nándor-féle tisztító iróniával.
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SZÁSZI ZOLTÁN

Anno még Csehszlovákiában szület
tem, 55 éve, egy határ menti kisvárosban, 
többnemzetiségű családban. Az előbbi 
három tény elég meghatározó lett egész 
életemre. Verset, prózát, regényt, verses 
képregényt, tárcát írtam eddig 16 saját 
kötet, és félszáznál több antológia szerző- 
jeként. Bő negyven éve élek az irodalom 
vonzásában, magyarul, szlovákul olvasva

az értéket. Jelenleg egy súlyos betegség miatt mozgáskorlátozott
ként bizonyos Zeherje nevű kis faluban élek családommal, Szlová
kia déli részén.

SZOMBATH ANDRÁS

Én elsősorban azokat az írókat sze
retem, akik történeteket mesélnek el (pl. 
Gion Nándort, Bodor Ádámot, Grecsó 
Krisztiánt, Závada Pált és nagy szerencse, 
hogy hosszan sorolhatnám még). Nekem 
is vannak történeteim, amiket csak én 
mondhatok el.

A történet mozaikjai mind igazak, 
valós darabkák, de a képet én állítottam 

össze belőlük. Tényleg volt egy munkásszálló az utcánkban, amiben 
kubai lányok laktak, tényleg volt egy szomszéd srác, aki feleségül 
vette egyikőjüket, és én tényleg laktam pár évig falun, a világ egyik 
végén, nagyjából olyan körülmények közt, amikről írtam. Azt gon
dolom, hogy az elvágyódás éppúgy egyik meghatározó érzésünk, 
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mint a visszavágyódás. Ezek az érzések többé-kevésbé mindegyi
künkben dolgoznak, ha más-más amplitúdóval is. Elvágyódás a 
gyökereinktől, amik megkötnek minket, és visszavágyódás a gyöke
reinkhez, amik biztonságot adnak. Ezt a csatát valamennyire mind 
megvívjuk, a tömegünk és a tehetetlenségi nyomatékaink függvé
nyében. Próbálkozunk, erdőt irtunk, házakat építünk, de végül a 
dzsungel visszaveszi, ami az övé volt. A dzsungel az a csupa gyökér, 
csupa lián, életerős massza, ami a földhöz köti az embert, és ami 
nem tűr meg maga mellett az övétől eltérő életet.

Sopronban születtem, kisebb megszakításokkal azóta is itt élek. 
Az elmúlt években három drámapályázaton voltam eredményes, a 
szombathelyi Weöres Sándor Színház 2016-ban Köpönyeg és palást 
című darabomat be is mutatta (Babarczy László rendezésében), 
2017-ben a debreceni Csokonai Színház „Reformáció 500” témakö
rében kiírt pályázatán Herbárium című drámám második helyezést 
ért el, 2018-ban a békéscsabai Jókai Színház „Rendszerváltás” te
matikájú kiírásában a vígjáték kategóriában Tigrisek című munkám 
szintén második lett.

Novelláim az ÉS-ben, az Alföldben, a Látóban, a Vigíliában és a 
győri Műhelyben jelentek meg.

TÁCSI BÉLA

1950-ben született Kanizsán, iparos 
családban. Az általános iskolát és Fém
ipari Szakközépiskolát Kanizsán, az ötö
dik fokozatot Szabadkán végezte. Magas- 
szaképzett autószerelő. 1981-től önálló 
autószerelő-magánvállalkozó. 2010-től nyug
díjas. Több civil szervezet aktív tagja.
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TÁTRAI S. MIKLÓS

1953-ban születtem Budapesten. Hi
vatásos rendőrtiszti pályafutásom idő
szakában rendészeti, rendészettörténeti, 
pedagógiai témájú írásaimat közölték 
szakmai folyóiratok, és három rendészet
történeti interjúkötetet készítettem.

Nyugállományba vonulásom óta szé- 
pirodalomi novellákat, verseket, meséket 
írok. Ezek közül mintegy hatvan „alko

tás” jelent meg nyomtatott folyóiratokban (Litera-Túra magazin, 
Nimród vadászati újság, Szitakötő gyermeklap stb.), valamint a 
Hetedhéthatár, a Kaláka, és az Irodalmi Epreskert című internetes 
folyóiratokban. Olvastak fel írásomat a Miskolci Irodalmi Rádió
ban és a Buddha Rádióban.

Rendszeresen veszek részt amatőr írók pályázatain, melynek 
eredményeként nyolc alkalommal értem el első helyezést, többször 
a második, vagy harmadik helyet, illetve kaptam elismerő okle
veleket. (Muzsikál az erdő irodalmi pályázatok, Nimród folyóirat 
irodalmi pályázata, Farkas András Alapítvány irodalmi pályázata, 
az Országos Mécs László Irodalmi Társaság pályázatai, és a Gion 
Nándor Novellapályázat.)

írásaim eddig három mesekönyvben és tizenegy antológiában 
jelentek meg. 2017-ben elkészült első, majd 2018-ban második ön
álló novelláskötetem RejtélyekÆmlékek-Szerelmek címmel. Az író
olvasó találkozókon kedves véleményeket, kérdéseket, javaslatokat 
kapok. Verseim közül többet feltettem a Facebookra is, ezek közül a 
szójátékos gyerekversikék tetszettek legjobban az olvasóknak.

Készen van egy kisregényem, több új novellám várakozik a fiók
ban kiadásra, és néhány a fejemben, megírásra.
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WILHELM JÓZSEF

Rövid, élces életrajz
7479-ben születtem, a bizánci idő

számítás szerint, egy német kórházban, 
nagyon steril körülmények között. En
nek ellenére a jelenben élek, egy ország
ban, ahol a mindennapok tükröződéseit 
igyekszem - lehetőleg hunyorgás nélkül 
- szemlélni, miközben a félszáz év alatt 
szerzett berögződéseimet próbálom ki

játszani. Törekszem arra, hogy a valós és a torz meglátásaim meg
osszam olyanokkal, akik szelídséggel figyelik az emberek egymás 
melletti, közötti mozgolódását, gondolkozását, kínlódásait. Párhu
zamosan futó tereket, világokat építgetek, és azon fáradozom, hogy 
jól érezzem magam a bőrömben, ebben az izgalmas létben. Az em
bertársaimat is ebben szeretem segíteni! Emiatt különféle díjakban, 
elismerésekben részesültem. Ezért köszönetét mondok mindazok
nak, akik felfigyeltek a jobbító szándékú ténykedéseimre!

Kulcsfogalmak: születtem, élek, figyelek, életkedvvel fertőzök 
másokat, felelős vagyok magamért és másokért!
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A kötet megjelenését a Magyar Nemzeti Tanács 
és a Tartományi Művelődésügyi, Tájékoztatási és 

Vallásügyi Titkárság támogatta.
-“ж®1

Kiadta a Forum Könyvkiadó Intézet és 
a Gion Nándor Emlékház. 

A kiadásért felel Virág Gábor igazgató és Németh Dezső elnök. 
Szerkesztő: Geller Kiss Tamás. 

Illusztráció: Nagy Kornélia. 
Korrektor: Fekecs Emese. 

Műszaki szerkesztő Csernik Előd. 
A fedőlapot Nagy Kornélia illusztrációjának 

felhasználásával Csernik Előd készítette. 
Készült a JP Službeni glasnik Nyomdában Belgrádban, 2019-ben.
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