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ELŐSZÓ 

Az 1945 utáni népi emigráció Európában maradt tagjai 1950 novemberében 
indították útjára a Látóhatár című irodalmi-társadalompolitikai folyóiratot, amely 
negyven éven keresztül meghatározó fóruma volt a nemzeti gondolat, az értékes, 
minőségi emigráns irodalom megjelenésének. A belső ellentétektől terhelt, a 
megélhetés feltételeit megteremteni igyekvő emigrációban folyóiratot készíteni 
nagyon nehéz és főként kockázatos feladat volt. Nemcsak az indítása, de 
nemkülönben a fenntartása is idegőrlő napokat eredményezett szerkesztőinek. A 
Látóhatár, majd 1958-tól az Új Látóhatár azonban negyven évfolyamon keresztül 
megőrizte meghirdetett elvét, toleráns, ugyanakkor a nemzete iránt elkötelezett 
maradt.  

A folyóirat felvonultatta hasábjain a magyar emigrációs szépírók és közéleti 
gondolkozók színe-javát. Szélesre tárta a lap oldalait mindenki előtt, aki magyar 
nyelven kívánta megfogalmazni mondandóját, akinek volt közölni valója, s bátorsága 
annak elmondására. Egyetlen szempontot tartottak mindig szem előtt: a mondandó 
minőséget hordozzon magában. Minőséget nyelvezetében és stílusában, és 
minőséget tartalmában. Előre vigye a magyarság ügyét a szabad, demokratikus 
Magyarország megteremtésében.  

Novellák, elbeszélések, költemények, tudományos igényű tanulmányok, kritikák 
és emlékezések sorjáznak a lapokon, s belőlük megismerhető, megtanulható 
miképpen tudja egy nép megtartani, újraépíteni magát a semmiből indulva. Nem 
túlzás azt állítani, hogy ez a folyóirat negyven éves fennmaradásával megőrizte a hitet 
a visszatérni szándékozókban, erősítette az elszánást az itthon lázadókban, 
gerjesztette azt a folyamatot, mely végül az 1989-es rendszerváltoztatásban 
csúcsosodott ki.  
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Az első számban fogalmazták meg az akkori szerkesztők – emlékezzünk meg 
nevükről: Borbándi Gyula, Borsos Sándor, Molnár József, Papp István, Vámos Imre 
– miért is jelentetik meg a folyóiratot:

„Az otthon tiltakozását, a testtől-lélektől idegen elnyomás ellen, 
akarjuk hallatni az értelem hangján keresztül, aggodalommal és 
éberséggel tekintve az események rohanó sodrának mélyére, hogy 
könyörtelen esztendők múltán is megértsük egymás szavát.” 

A folyóirat több mint húszezer oldalnyi terjedelemben jelent meg. Állandó 
rovatot biztosított az emigrációba kényszerült költőknek, íróknak. Számukra szinte 
egyedüli megszólalási formává vált a Látóhatár-Új Látóhatár.  

Számtalan elbeszélés, novella, hangjáték-forgatókönyv e folyóirat hasábjain látott 
először napvilágot, így például Ferdinandy György, Domahidy András is az Új 
Látóhatárban közölte első alkotásait. Sok írás kizárólag a Látóhatárban jelent meg, 
szerzőjének nem volt annyi pénze, hogy műveit magánkiadásban tárja a nyilvánosság 
elé, az emigrációs könyvkiadás pedig kevés szépirodalmi alkotást tudott kiadni.   

Sorozatunkban a Látóhatár-Új Látóhatár-ban publikált elbeszéléseket gyűjtöttük 
csokorba, s tárjuk az érdeklődők elé. A negyven évfolyam során több majdnem 
kétezer oldalnyi elbeszélés jelent meg. A műveket évfolyamonként szedtük sorba. 
Mindig megőriztük az eredeti helyesírást és tördelést. Tekintettel a hatalmas 
terjedelemre, négy különálló kötetben tesszük közzé az írásokat, tízévenkénti 
bontásban. Azért döntöttünk a megjelenések sorrendjében történő szerkesztés 
mellett, mert így lehet nyomon követni leginkább a rendszeresen publikálók művészi 
fejlődését, egy-egy időszak költői, írói lelkületét, a szerkesztők szándékát. Az egyes 
szerzeményeknél jelöljük a megjelenés pontos lapszámát, a visszakereshetőség, a 
hivatkozás pontossága érdekében. Bizonyosak vagyunk benne, hogy az irodalom 
iránt érdeklődők sok-sok érdekességet találnak a kötetekben, eddig ismeretlen 
szerzőkkel és alkotássokkal találkoznak, kitárulkozik előttük egy új literatúra, a 
száműzetésbe kényszerült irodalom világa. 

Pilisszentkereszt, 2015. augusztus 20. 
Szeredi Pál
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ÚJ LÁTÓHATÁR 
1970. ÉVFOLYAM



 

8 

ILLYÉS ELEMÉR 

Antonio* 
 
A városi hivatalnok egyenként hívta maga elé a férfiakat. 

– Antonio Gonzales! 
Senki sem jelentkezett. 
A hivatalnok felemelte hangját: 
– Antonio Gonzales! 
A férfiak tömege a másodszori felhívásra hullámot vetett és utat nyitott 

Antonio Gonzalesnek. Az kilépett a tömegből, megállt a hivatalnok előtt 
és bólintott. 

Igen, 23 éves, foglalkozása: földműves, írni, olvasni tud, született 
Sieteiglesiasban, apja Santiago, anyja Esperanza Gonzales, született 
Mendozában. Arca kerek, haja és szeme fekete, különösebb ismertető jele 
nincs. Negyven kilométert gyalogolt a salamancai városházáig, hiszen 
csak a tehetősebbek vehetik igénybe a Valladolid–Salamanca vonalán 
közlekedő autóbuszt. 

Bemutatta az erkölcsi bizonyítványt, amelyet a kerületi csendőrség ál-
lított ki. Éppen olyan egykedvűen, ahogyan a személyi adatait felvették, 
jelölték ki munkahelyét is: Frankfurt, Alemania. A részleteket majd írás-
ban közlik. Siete Iglesias, Caretera Nacional. Házszám nincs. 

Ez lenne a beosztási cédula: név, rendeltetési hely és csoportszám. 
Alatta, egy kissé elmázolva a csendőrségi pecsét: Seguranza Publica. 

Kisietett az utcára, megállt a járda szélén és újra, meg újra elolvasta a 
cédulát. Merev felsőtesttel állt, majd lopva körülnézett és elmosolyodott. 
Életében először örült igazában. A cédulát gondosan összehajtotta, nad-
rágja hátsózsebébe csúsztatta és menetközben többször végigtapogatta. 

Nagy lesz a meglepetés a faluban! 
Amikor éjjel elindult a negyven kilométeres útra, senkinek sem árulta 

el tervét. Még Armelinda sem tudta. Armelinda nagyot fog nézni. 
Otthon, Sieteiglesiasban Antonio sohasem volt beszédes, de az úton 

hazafelé sokat morfondírozott. Azt hitte Armelinda, hogy sohasem fogok 
pénzt keresni. Azt hitte, nem tudok eltartani egy asszonyt, – milyen ne-
vetséges. Igazán nevetséges! A házat az első keresetből  kitataroztatom, a 
kerítést megcsináltatom. A régi kertbe olajfákat ültetek. És karácsonyra 
autóm lesz, mint a Martinez testvéreknek. 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1970. évfolyam 1. számában.  
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Amikor a teherkocsi elindult Antonio csoportjával a valladolidi állo-
más felé, Armelinda torka hirtelen összeszorult. Nevetni próbált. Erőlte-
tett, furcsa nevetéssel. Tulajdonképpen beszélhetett volna tegnap este 
Antonioval. Egy szavába kerül és Antonio biztosan marad. 

Antonio csoportja két és félnapi vonatozás után érkezett Frankfurtba. 
Frankfurt. Ez Frankfurt? 
Csodálatos város. Itt is egy szép nő, ott is egy szép nő. Bőség, felmér-

hetetlen bőség. 
Milyen más világ ez. 
És milyen messze maradt Sieteiglesias, Armelinda. Milyen ügyefo-

gyottan állt a faluvégén, amikor elindult a teherkocsi. Hombre, mondták a 
társai, szeret téged. És ő, csak intett a kezével.  Mintha nem érdekelné, – 
pedig az ő torka is összeszorult. 

Frankfurtban az ígéretek valóra váltak. Antonio már az első hónapok-
ban annyit keresett, mint Sieteiglesiasban egy év alatt. Szinte ömlött a 
pénz, amelynek egy részét hazaküldte, a másik részét autórészletfizetésre 
szánta. Olyan autót vesz, mint amilyen a Martinez testvéreknek van! 
Acélszürkét. 

Esténként a közös szobában gyűltek össze. Öten béreltek egy nagy 
szobát a Stahlwerke Huber A. G. környékén. 

Egy este megjelent a valladolidi fiú, akivel útközben ismerkedett ösz-
sze. Miguel jólöltözött fiatalember volt, akiről azt mondták: nem veszi 
komolyan a nőket. Sokat beszélt német nőkről, a Femina bárról a 
Bahnhofstrassen, ahol nőkkel lehet megismerkedni. Mennyire mások ezek 
a nők. Modernek és ápoltak. Antonio is eljöhetne vele, ahelyett, hogy 
esténként itthon ül. 

Antonio az első pillanattól kezdve csodálta Miguelt, de a Femina bár-
ról kezdetben hallani sem akart. Pénzbe kerül és azonkívül ott van 
Armelinda. 

Miguel máskor is eljött. Újabb sikerekről áradozott. Antonio szívesen  
hallgatta, de heves szívdobogást kapott és a torka összeszorult mégcsak a 
gondolatra is, hogy elmehetne vele. 

Jössz, vagy nem jössz? – kérdezte egy este Miguel. 
Egy óra múlva Antonio a valladolidi fiúval a Femina bárban volt. 
– Grüss Dich, mein Schwarzer! Bonito, bello, – torero. – Olé! És, – ez 

meg ki, ez a nagyszemű madárijesztő? A barátod? Tudom már–, izé, hogy 
is hívják? Az, aki esténként szerelmes leveleket szokott írni. Ingrid keres 
egy ilyen palit. Legyen kidolgozott tenyerű, hordjon  szerelmes leveleket 
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a zsebében és a nője fényképét a pénztárcájában.  Van dohány? Übrigens 
–, mit rendelsz amore? Ne fukarkodj –  Du Dreckfresser! 

Antonio zavarba jött, amikor Ingrid mellé ültették. Restellte olajos ke-
zét a fehér abroszra helyezni. Miguel magabiztosan ül. Nagy fehér kéz-
elője monogramos aranygombokkal előírásosan kikandikál csíkozott öl-
tönye alól. Keze ápolt, körme lakkozott. Fekete cipője franciásan hegyes, 
piroscsíkos, nyakkendőhöz illő harisnya. Mindenki Miguelnek hívja a 
Femina bárban, még a pincérek is. Ilyen finom lány ismeretségét is, mint 
az Ingrid, csak neki köszönheti. Itt ül mellette –, még a kezét is megérint-
hetné, megfoghatná az áttetszően sima bőrét, ha nem szégyelné olajfoltos 
kezét, piszkos körmét. Ilyen lányt még feleségül is venne, ha hozzájönne! 

Mire Armelindától megérkezett az első levél, Antonio már háromszor  
aludt Ingriddel. Az autóvásárlásra félretett pénzhez nem nyúlt, de a hónap 
végén már egy árva pesetát sem küldött haza. 

Ebédjét a Stahlwerke Huber A. G. kantinjában fogyasztotta, vacsorázni  
rendszerint Ingriddel járt. 

Miguel elvitte a Merkur Kaufhausba, ahol részletfizetésre tetőtől– tal-
pig beruházkodhatott. 

– Hombre, – először is egy pár öltönyt kell csináltatnod, ha tetszeni 
akarsz lngridnek! Olyan vagy, mint egy madárijesztő. 

Hetente háromszor éjjeli munkára is vállalkozott és így vehetett né-
hány drágább ajándékot is Ingridnek. 

– Karácsonyra veszel nekem egy bundát Tony, tudod azt, ami Kraus és 
Hoepkénél van kitéve. Breitschwanz. Sind nur zwei grosse Scheine, 
Süsser –, ennyit csak megérdemlek! 

Antonio a rozoga házra gondolt, amelyben született és amely szégyen-
foltként  állt a Caratera Nacional szélén Sieteiglesiasban. A kerítést is jó 
lenne megcsináltatni, a kerttel addig semmit sem lehet kezdeni. 

Fanyalogva bólintott. 
Ott álltak a Kaiserstrasse sarkán A jelzőlámpa vöröset mutatott. 
Ingrid gyámkodón Antonioba karolt és aranyszínűre festett körmeit a 

kidolgozott tenyérbe vájta. 
Antonio esetlenül állt az új öltönyben, amely széles mellére feszült. 

Éktelenül szorította hegyesorrú cipője. Aki hátulról, a Hauptwache felől 
jövet látta, fel sem ismerte benne a sieteiglesiasi fiút. 

Szombatonként szabadnapja volt s ilyenkor rendszerint Ingridnél alud-
hatott. Szépek voltak ezek a szombatok. 

Amíg egy szép napon be nem következett a baj. 
A bunda megvétele előtti napon történt. 
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Az utcán embertömegek siettek a karácsonyi vásárlási lázban. A hely-
beliek már csak egy–egy újdonság után kutattak, hiszen minden elképzel-
hetőt megvehettek maguknak a jólét éveiben. A vendégmunkások azon-
ban még ott tartottak, ahol a helybeliek ezelőtt tizenöt évvel. 

Antonio a Kaiserstrasse sarkán állt, ugyanott, ahol ezelőtt egy héttel 
Ingriddel várakozott a jelzőlámpa zöld fényére. útban volt, hogy  
mégegyszer megnézze a bundát, amelyet Ingriddel kiválasztottak. Az au-
tóra félretett részleteket számolgatta magában és vidáman fütyürészett. 

A másik oldalon, Ingridet pillantotta meg, amint hevesen gesztikulálva, 
szokott mosolyával egy férfibe karol, aki a mozdulat hevességétől egy 
pillanatra még oldalvást is dőlt. Ingrid utána hajolt, valamit súgott neki. 
Mindketten nevetni kezdtek. 

A jelzőlámpa zöldet mutatott. Ingrid a férfival és Antonio egyidőben 
indult a gyalogátjáróra. Egymás mellett haladtak el anélkül, hogy Ingrid 
észre vette volna Antoniot, aki világosan látta, hogy Ingrid az idegen férfi 
tenyerébe vájta aranyszínűre festett körmeit. A férfi keze durva volt és 
kidolgozott, de vadonatúj öltöny volt rajta, száznyolcvanmárkás, szürke-
csíkos öltöny. 

A jelzőlámpa ismét vöröset mutatott, mire Antonio az úttest másik fe-
lére ért. Megfordult és megállt a járda szélén, hogy mégegyszer meggyő-
ződjék arról, amit látott. Ahogy így tétován ácsorgott, a feléje áradó em-
bertömeg épp hogy el nem sodorta. 

Szemével átkísérte Ingridet és a férfit. Félrecsúszott nyakkendőjét he-
lyére rántva megindult imbolygó léptekkel az embertömeg felé. Csodála-
tos város. Itt is egy szép nő, ott is egy szép nő. És emberek. Újabb és 
újabb, kifogyhatatlan embertömeg. 

Sodródott a tömegben. Ha valaki hátulról, a Hauptwache felől jövet 
látja, nem ismerte volna fel a sieteiglesiasi fiút. 

Délután Miguelhez rohant és elmondta amit látott. 
– Hombre –, ezt te mellre szívod? Egyik olyan, mint a másik, jegyezd 

meg magadnak! Csak arra jók, hogy az embernek felvarrjanak egy gom-
bot, ha leszakad. Hogy mi lesz Armelindával? Hazamégy, megtartod vele 
az esküvőt, s ha karácsony után visszajöttél, szerzel magadnak egy másik 
Ingridet. Annyi van, csak győzzed. Tiszta munka. Csak nem mellre szív-
ni, hombre! Holnap szombat –, megvesszük a kocsit s a hét elején indu-
lunk haza. 

Miguel nem vette komolyan a nőket. Nagy ember ez a Miguel! 
Az éjjeleket áthajtották s így két nap után már elérték a spanyol határt. 
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Antoniot kerülte az álom. Ahogy az alvó Miguelre pillantott, felrajzot-
tak az utolsó napok eseményei: a Kaiserstrasse sarka, a Kraus és Hoepke 
szőrmeüzlete, a jelzőlámpa a gyalogjárónál és Ingrid, mindenekelőtt Ing-
rid. Igazságtalanul megalázták. Egyszerre gyűlölni kezdte a várost, a jólé-
tet, a végeláthatatlan embertömegeket. 

Röviddel Burgos előtt kibukkantak a kantabriai hegyek. 
Most Miguel vezette az acélszürke Opelt, amelyet Antonio használt 

kocsiként az indulás előtt pár nappal vásárolt. Magabiztosan és könnye-
dén hajtott. A néptelenebb szakaszokon időnként Antonionak is átengedte 
a vezetést. Antonio bizonytalanul és félénken ült a kormánynál, nemrégen 
szerzett hajtási engedélyt. 

Már csak hetven kilométer Sieteiglesias. Egy jó óra, másfél óra. 
Az utolsó szakaszon lassan haladtak, sok volt a megbeszélni való. 
Tordesillas. A Duero hídján szamárfogatot kellett elkerülniök és a haj-

csár kalapot emelt az acélszürke Opelnek. 
Miguel Antoniora nézett. Figyeled? Megsüvegelnek, mintha a minisz-

ter jönne. Hombre –, nagy emberek lettünk egy félév alatt. Húsvétra ki-
cseréljük az Opelt egy Mercédeszre –, azt nézd majd meg! 

Késő délutánba hajlott a nap, amikor Salvatierranál tartottak. 
Innen már csak tizenöt kilométer Sieteiglesias. 
– Nem adnád át a vezetést? 
– Ember –, csak nehogy az árokba vigyél, ha meglátod Armelindádat! 
Helyet cseréltek. Antonio nyugodtan indult, lassan vezetett. Szabályo-

san, ahogyan tanulta, az út jobb oldalán. Miguel figyelte minden mozdu-
latát. 

Egynéhány kilométert haladtak. Antonio nyugodt maradt, a kanyarokat  
óvatosan vette. 

Egyenes szakasz következett és a látóhatár peremén felbukkant a 
sieteiglesiasi templomtorony. 

Antonio az egyenes úton gázt adott. Nyolcvan, száz, százhúsz. Ilyen 
gyorsan, ilyen biztos kézzel még sohasem hajtott. Százharminc, száz-
negyven. Teljes gázzal. 

Nem vette észre, hogy már a vasúti átjáróhoz érkeztek. A vasúti átjáró-
hoz, másfél kilométerrel Sieteiglesias előtt, amely a nyílegyenes út derék-
szögű végződése. 

Az acélszürke Opel a kopott bőröndökkel a tetején, áttörte a vasúti át-
járó mellé húzott deszkapalánkot és nagy ívben röpült a szikes, terméket-
len föld felé. Három bukfencet vetett és a gyér fűvel benőtt árokban tom-
pa puffanással hátonfekve maradt két halottal az ülésen. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 

Romulus, a mosómedve* 
ELŐJÁTÉK. 
 
Azóta, hogy három nemzeti művészünkről elismerő kritikát írtam abba az 
államilag haladónak minősített irodalmi lapba, amelynek képzőművészeti 
rovatvezetője vagyok, néha külföldre is kiküldenek. Ott is az a feladatom, 
hogy ne fedezzek fel olyat, amit a hazai műértők még nem fedeztek fel, 
vagyis másszóval, holmi otromba szubjektivitással ne zavarjam az élet 
természetes és tárgyilagos tükröződését. Az ilyen látogatásoknak saját 
mechanizmusuk van. Az ember lehetőleg már a repülőtéren fellapozza a 
jegyzetfüzetét, ahova be vannak jegyezve az illető ország szakértőnek 
minősített szakértői, s találomra felhívja az egyiket. Ha a felhívott szám 
időközben megszűnt szakértőnek lenni – ez kítűnik a telefonbeszélgetés-
ből –, készenlétbe kell helyezni egy újabb telefon érmét. 

– Halló! (Ezután az a fontos, hogy az ember lehetőleg szabatosan el 
tudja mondani, milyen országból, melyik laptól jött. A név nem fontos. A 
nevet a szakértő első hallásra sem megjegyezni, sem kimondani nem ké-
pes, ezért ezen gondosan és nagyvonalúan át kell siklani, s legjobb mind-
járt a tárgyra térni.) – Az önök legkiválóbb és legzseniálisabb szobrászá-
hoz jöttem, akiről írni szeretnék ... 

– Rumalkára gondol? 
– Kire gondolhatnék másra (a kérdésből ugyanis az is kiderül, nincs 

szükségem második hívásra, a felhívott szám még mindig szakértő, tár-
gyilagos, államilag elismert értelemben is, nem tapogatózó amatőr, aki 
mindenféle keresztkérdéssel és egy sereg név felsorolásával fárasztott 
volna. Egyetlen név korporatív biztonságérzetet sugall). – Magától értető-
dik, hogy Rumalkára gondoltam, már régóta csodálója vagyok 
érzéstkifejtő irányvonalainak, a szomorúság és a bánat lefelé hajló görbé-
inek ... Hogy mondta kérem? ... Igen, és különösen a cselekvés és az erő 
fellendülő vonalvezetésének, az át nem tört és át nem lyukasztott tömegek 
... Hogy mondja kérem? (A fene egye meg, hogy még egyetlen Rumalka 
szobrot sem láttam.) ... de ilyenkor éppen az áttört és átlyukasztott töme-
gek szuggesztív hatású plasztikájának ... Ennyi ebből elég is, a többi már 
a lebonyolítás mechanikájához tartozik. A mester nagyon fog örülni. Ek-
kor és ekkor várja a műtermében... 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1970. évfolyam 2. számában. 
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– Csak aztán meg ne ijedjen a mosómedvétől. 
Miféle mosómedvétől? Csak semmi csodálkozás. Egy haladónak mi-

nősített irodalmi lap képzőművészeti rovatvezetőjének semmin se szabad 
csodálkoznia. Valamennyi műterem egyforma. A műtermekben szobrok 
vannak és pálinkás üvegek. A műtermekben van egy szakértők által mes-
ternek nyilvánított mester, akivel általános művészeti témákról illik be-
szélgetni. A szobrokról általában. Egy bizonyos szoborról mindig a mes-
ter szóljon először, ez sok kínos félreértést megelőz. 

Ha az ember azt mondja például „Ön kiválóan tudja kiaknázni az 
anyag materiális tulajdonságait, s a kifejezés érzéstartalmát a hozzájuk 
tapadó asszociatív hatásokkal is képes növelni” ebből semmiféle baj nem 
származhat. Még egy kis impresszionista halandzsa sem árt meg. „Az 
impresszionizmus plasztika és konstrukcióellenes formalátása, amely fel-
bontja az egyensúlyt, víziószerűséget és monumentalitást követel a plasz-
tikától, ez csak Rodinnél és önnél ... ” mert elvégre mindenben van vala-
mi impresszió, s ha a pasas tiltakozik, könnyű áthidalni, ,,persze Rodinnél 
ez még naturalizmussal párosul, az ön tiszta expresszionizmusa azonban, 
helyesebben átmeneti expresszionizmusa, amelyen diadalmasan s lenyű-
göző könnyedséggel átlendült ... Csak nem szabad részletekbe bonyolód-
ni. Akinek hármasa volt szabadkézi rajzból, az nem dőlhet be semmi pro-
vokációnak. Mi az, hogy mosómedve? Akinek hármasa volt szabadkézi 
rajzból, erről csak a harmadik pohár pálinka után tehet említést, minden-
esetre jóval azután, amikor már bebizonyította, hogy általános művészet-
látással rendelkezik, s remény van arra, hogy a mester utólérhetetlen 
őszinteséggel hátbaveregeti, és tréfásan megsúgja; szabadkézi rajzból 
neki is hármasa volt. Az ilyen vallomásokat azonban ebben a stádiumban 
már a beavatottság és céhbeliség patinája védi. 

Egy mosómedvét nem véd semmi, az konkrétan kilóg az általánossá-
gok előkelő etikettjéből. 
 
TALÁLKOZÁS 
Valamennyi műterem egyforma. A műtermekben szobrok vannak és pá-
linkásüvegek. A műteremben van egy szakértők által mesternek nyilvání-
tott mester, lobogó, őszhajú óriás, roppant öklökkel, ha ezekkel a harma-
dik pohár után hátbavereget ... Dehát ez is a mesterséghez tartozik. 

– Ön valóban a tömeg és a tér relációinak bátor kutatója. 
– Sajnos a legjobb szobraim ... 
Nem is kell tovább mondani, ez is a műteremhez tartozik. A mesterek 

legjobb szobrai úgysincsenek a műtermekben, valamelyik kiállításon tün-
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dökölnek, Párizsban, Londonban, vagy Firenzében, s így nem érdemes 
részletesen körülnézni, az összbenyomás a fontos. És a mosómedve. Mi 
az, hogy mosómedve? Hol lehet az a ... 

– A szobrászatban természetesen nem lehet teljesen kiküszöbölni az 
imitatív elemeket, de úgy érzem, hogy önnek mégis sikerült legyőznie a 
szobor passzív rezisztenciáját ... 

– Tölthetek még egy pohárral? 
Nemsokára elérkezünk a szabadkézi rajzhoz és a hátbaveregetéshez. 

Csak azt nem értem, miért kapkodom ide–oda a fejemet, hiszen a hagyo-
mányos műtermi rituálék értelmében már régen a tárlati prospektusok, a 
díjak, a szükséges fényképanyagok és skiccek tanulmányozásánál tartunk. 

– Valamit keres? 
– Nem, helyesebben ... 
– Vagy ezt a készülő művemet szemléli? 
Egy készülő művel nyugodtan szembe lehet nézni. A műtermek meste-

rei sohasem rendelkeznek olyan dilettáns tapintatlansággal, hogy megkér-
dezzék, ,,ugyan árulja el nekem, ön szerint mit ábrázol ez a készülő műal-
kotás, elefántot vagy köcsögöt?” Egy készülő mű kellemesen beleolvad 
az anyag általánosságába, amelyből kellő fantáziával Michelangelo Mó-
zese is előmutogathatja a térdét. Lehet, hogy éppen ez a mű áll valami 
kapcsolatban a ... 

– A mosómedvével. 
A gondolatok némelykor árulkodó szavakká válnak. Látom, hogy az 

ősz mesternek reszket a pálinkáspohár a kezében, helyesebben a keze 
reszket és a pálinkáspohár ... 

– Szóval tud a mosómedvéről? 
Most már vállalni kell a dolgot, óvatosan rábólintok. 
– Megdöglött. 
Nem szabad bedőlni, a szavak egy műteremben mindig szimbolisztikus 

jelentőségűek. 
– A megdöglött mosómedve – általánosítom a fogalmat. 
A pillanatnyi csend is azt bizonyítja, legjobb a gyors visszavonulás, 

összenyalábolom a képeket és a prospektusokat. Konkrét mosómedvékkel 
nem lehet kifogni rajtam. 

– A megdöglött mosómedve – mondom a készülő műalkotás felé bá-
mulva – nem követel szükségszerűen statikus kompozíciót, bár ami azt 
illeti ... 

– Tudja, mibe döglött bele? 
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– Nem (a be nem avatottságból is származhat helyzeti előny, ha kellő 
kíváncsisággal fordul a magyarázat felé). 

– Megveszett. 
A veszettségben megdöglött mosómedve. Ez címnek hosszú és nehéz 

általánosítani. 
– Látom, hogy érdekli a mosómedve, Romulusnak hívták. 
– Igen. 
– Ha akarja látni ...  
Egy megveszett és megdöglött mosómedvét? Na ugye? 
– ... Ha akarja látni a testvéreit, kimehetünk az állatkertbe. 
– Természetesen akarom látni a szoborcsoport többi tagját is. 
Rumalka nem is figyel rám, beülünk a kocsiba és hamarosan valóságos 

rácsok előtt állunk. 
– Nézze a medvéket. 
Két fehérhomlokú barna szőrcsomó himbálózik a rácsokon. 
– Romulus még szebb volt, ő volt a legtalpraesettebb hármuk közül. 

Ha autókirándulásra mentünk, mindig a nyakamban ült. Egyszer ki is ug-
rott az autó ablakán. Százassal robogtam, körülnézek, Romulus nincs se-
hol. Megfordulok, visszadöcögök vagy tíz kilométert, keresem a hulláját 
... Ő meg egy fa tetején ücsörgött, három órába tellett, amíg le tudtam 
csalogatni a fáról.  

Úgy látszik nincs más hátra, csapdát kell állítanom. 
– Mit evett az a medve? 
– Romulus? 
– Igen. 
– Mindenfélét. Tengerimalacot, tojást, halat és nagyon szerette az 

édességeket. 
Nem, ez így nem jó. Kétféle dologról beszélgetünk, egy medve, aki él 

és a szobrászat, na várjunk csak ... 
– Én tudom miért kellett az a mosómedve magának. A képzetek, pilla-

natnyi lelki tartalmak szimultán megjelenítésében és szintetikus kompozí-
ciójában új mozgáselemeket jelentett. 

– Ne mondja, erre sohase gondoltam – Rumalka úgy néz rám, mintha 
én is mosómedve lennék. 

– Az a medve egy fizikai test volt, lefelé nehézkedő súlyossággal, föl-
felé ívelő szökelléssel, anyagot rejtő konstruktivitással ... 

– És nagyon ügyesen tudott mosni, mindent megmosott. Ezen már 
mérgelődhetnék is. Egy mosómedve aki mos. Az ilyen tautológiával nem 
lehet zöldágra vergődni. 
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– És tudja miért mosnak a mosómedvék? 
– Azért mert mosómedvék. – (Nem szabad elragadtatni magam.) 
– Igen . . . És különösen azért, mert nincs nyálkahártyájuk, be kell 

nedvesíteniük mindent, mert anélkül nem tudják lenyelni ... Szegény Ro-
mulus ... 

– Szegény Romulus. 
Később a tigrisek, oroszlánok, leopárdok, gepárdok és párducok ketre-

céhez is elsétáltunk. Rumalka nevükön szólította a fenevadakat, bedug-
dosta a kezét, hasukat csiklandozta és megsímogatta a fejüket. 

– Az a fontos, – magyarázta – hogy az ember ne féljen. Az emberi fé-
lelemnek szaga van, és azt a vadállatok megérzik. A fekete párducok ket-
recénél biztatott, hogy én is dugjam be a kezem. 

– Leonóra, Leonóra, – ismételgette rábeszélő hangon – ugye nem ha-
rapod meg a bácsit. 

Én éppen a konstruktivizmus útvesztőjében bolyongtam, s nem tudtam 
kitalálni belőle, féltem, hogy ezt Leonóra is észreveszi rajtam, Így inkább 
másra tereltem a szót. 

– Mi a véleménye a futurista szobrászatról? 
Rumalka a párduccal volt elfoglalva, s egy időre megszakadt a dialó-

gus. A tevéknél váratlanul megtorpant és felém fordult. 
– Amíg Romulus élt, jobban elviseltem az emberek tolakodását. Az-

előtt, ha kimentem az utcára, úgy mutogattak rám, mint egy plakátra. ,,Ott 
megy a Rumalka”. Amióta Romulussal sétáltam, sohase emlegettek, leg-
följebb azt mondták „Nézd ott megy a mosómedve”. 

Az állatkert kapujában szívélyesen rázta a kezemet. 
– Nagyon jól elbeszélgettünk, látom, maga őszintén érdeklődik a szob-

rászat iránt. Este elmehetnénk valamelyik bárba, ott tovább folytathat-
nánk. Mit szól hozzá? 

– Igazán lekötelező ajánlat, de ... 
– Majd elugrom magáért a szállodába. 
– Igazán lekötelező, a kubizmus térproblémáira még úgyse tudtunk 

időt szentelni. 
– Na látja. Viszontlátásra. Majd a bárban, most amerikai mogyorót kell 

vásárolnom a páviánoknak. 
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LÍRAI FORDULATOK 
Valamennyi bár egyforma. Legföljebb a nagyságrendben és a színhatás-
okban van némi eltérés. Ez elég nagy és lilás színe van. Miután Romulus 
nélkül jöttünk, Rumalkát üdvözlik. Egy foglalt jelzésű páholyhoz vezet-
nek, szemben a zenével és a táncolókkal. A kubizmus kérdésfelvetéseit 
szinte elnyeli a zenekar lelkes hangorkánja. 

– Kissé hangosan játszanak – jegyzem meg, mert már azelőtt bereked-
tem, mielőtt Rumalka bármit is válaszolhatott volna. 

– Hadd ordítsanak, legalább nem kell fölöslegesen fecsegni, figyelje a 
táncolókat és töltsön magának. Mit szól ehhez a black and white–hez, 
jobb mint egy seggberúgás, nem igaz? 

Ebben kétségtelenül igaza van, és a zenekar is majd csak belefárad. Az 
életrajza úgyis benne van a tárlati prospektusban. Hova is tettem? Ja, biz-
tos a másik kabátom zsebében van a képekkel együtt. A tánc szünetében 
ügyesen rátérhetek a tengelyes és a centripetális kompozíciókra, esetleg 
Richard Huelsenbecket is idézhetem; az ilyen bevágott bölcsességeknek 
mindig megvan a kellő hatásuk. Hogy is kezdődik? ,, Dada a buddhizmus 
amerikai oldala, tombol, mert tud hallgatni, cselekszik, mert nyugalom-
ban van. Éppen ezért a dada sem politika, sem művészeti irány, nem szó-
nokol sem emberiességért, sem a barbárságért – a békét és háborút tógá-
jában tartja, de a cherry brandy flip mellé határozza el magát ... ” Sajnos, 
alig hogy belekezdenék, egy mértéktelen szempillájú nő közeledik a pá-
holyunk felé. Rumalka gyorsan a fülemhez hajlik. 

– Félre ne értse a szituációt, a hölgy bölcsészhallgató, csak így az esti 
órákban, mert szegény lány, valamit hozzákeres a tanulmányaihoz. Köz-
ben el is éri a páholyunkat, éppen az én fotelem karfájára könyököl. 

Rumalka kézcsókkal köszönti. 
– Engedje meg Leonóra – (a párducot is így hívták), én is kezet csóko-

lok. Leonóra gazella mozdulatokkal helyet foglal, lábait kinyújtja az asz-
tal alatt, s a tánc ütemére a cipőmet kocogtatja. Fanyalogva néz a black 
and white–re és Napóleon konyakot rendel. Szegény lány – gondolom – 
Napóleon konyakot kell innia ... 

Nem tudom, ki hogy van vele, engem a whisky mindig felkavar. Azzal 
kezdődik, hogy elfelejtem az összes képzőművészeti idézeteket. Aztán 
meg mindenféle marhaság jut az eszembe. 

– Hogy megváltoznak a lányok – sóhajt helyettem a whisky. 
– Ez érdekel – kocogtatja a cipőmet Eleonóra, mintha nem is a whis-

kyvel, hanem velem beszélgetne. 
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– Eleinte minden kis pisis lány egyforma, csoportokban állva vihognak 
és a szájuk elé kapják a kezüket ... 

– Min vihognak? 
– A Béka bubi bábszínházán. 
– És aztán? 
– Aztán szörnyen megváltoznak, azután is vihognak, de már nem kap-

ják a szájuk elé a kezüket. 
– Maga egy pimasz fráter – jelenti ki Leonóra. – Ezt kikérem magam-

nak. 
– Kérje – persze ezt is whisky mondja, de már nincs időm megmagya-

rázni. 
A bölcsészhallgatónő sértődötten felugrik. 
– Maga nem tud nőkkel bánni – méltatlankodik Rumalka. Legszíve-

sebben rám borítaná az asztalt. Egy darabig csöndben ülünk. Most kellene 
előhozakodni Huelsenbeck–kel, de teljesen összekeveredett bennem az 
idézet. Már csak a cherry brandy flipre emlékszem. 

Amíg ezen töprengem, Rumalka váratlanul megenyhül. 
– Tulajdonképpen jól tette, hogy elkergette. Nincs stílusa annak a 

lánynak. És a zene is bömböl. Legfőbb ideje, hogy fölszedjük a horgonyt, 
és egy tisztességesebb lebujt keressünk. 

Engedelmesen követem. A tisztességesebb lebuj zöld színű. Itt is 
whiskyt rendelünk, és itt is leginkább a cintányér csörömpölését hallani. 
Itt is akad egy tisztességes főiskolás lány, aki szereti a Napóleon konya-
kot. Az életben van valami monománia. Bizonyára ez sugallja nekem a 
vihogó lányok történetét. Rumalka, igaz, most is fel van háborodva, de 
valamivel hamarabb békül, mint az előbb. 

– Nem is szeretem ezt a helyet, legokosabb ha elvitorlázunk. 
A harmadik lebujnak nehéz megállapítani a színét. Inkább tarka. Az 

abroszok is. várom, hogy jöjjön a főiskolás lány, de nem jön. Csak részeg 
pasasok kókadnak az asztalok felett. 

– Ismerje el, hogy szeretni kell a nőket – veregeti a vállamat Rumalka 
– a nők éppen olyan kedvesek, mint az állatok, kár hogy beszélnek, de 
ezen is könnyű segíteni Nem kell odafigyelni. 

– Kár, hogy nincs itt Romulus – kockáztatom meg. 
– Kár . . . Egyszer nagyon megijesztett. Képzelje el, megevett egy 

négyéves húsvéti tojást. Ki kellett hívnom az állatorvost. Hormoninjekci-
ók, miegymás ... Trágyadombbá változtatta az egész műtermet. 

– Sok nehézséggel kell farkasszemet nézni. 
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– Úgy ahogy mondja. Erről jut eszembe, hogy egy farkaskutyát is 
szétmarcangolt. Természetesen nem tehetett róla. ő csak játszani akart 
azzal a döggel. Meg akarta mosni az orrát, az meg beleharapott. Mégis 
nekem kellett kártérítést fizetni. 

– A képzőművészeti kritikával is így van néha. 
– Pontosan. Nem is tudom, miért foglalkozik vele. Megmondjam mi a 

véleményem a kritikáról? 
– Ne is mondja. Tartson inkább mosómedvét. 
– Őszintén bevallom már gondoltam erre, de ... 
– Na látja. 
A szálloda halljában testvériesen megölelt. 
– Azt hiszem mindent elmondtunk egymásnak. Hogy hívják azt a la-

pot? Majd küldjön belőle egy példányt. 
A szabadkézi rajzról egészen megfeledkeztünk. De ez már a felvonó-

ban ért a tudatomhoz. Az embernek elvégre előre is kell gondolni. Külö-
nösen ha másnap utazik. Aki utazik, azt is tudja, hogy a másnap fényében 
már az is másképp fest, hogy az ember egy előző napi liftben áll, össze-
függéstelen víziókkal hadonászik és félszemmel figyeli az ásító liftesfiút. 
 
EPILÓGUS 
A repülőgépben először is kipárolog a whisky. Másodszor: hová tettem a 
fényképeket és prospektusokat? Módszeresen kell gondolkodni. A bárban 
... Nem, a bárban már a másik ruha volt rajtam. Marad az állatkert és a 
műterem. Fényképek és prospektusok nélkül nehéz kritikát írni külföldi 
mesterekről. 

Bevallom, sokat küszködöm a cikkel. Álmomban néha felrémlik egy-
egy kitűnő idézet, építgetem a tengelyes és centripetális szobrászat mon-
datkompozícióit, de alig pendül ki bambusz–fürgén a fejemből az ötlet, 
valahonnan előbújik Romulus és felmászik rá. A mancsaiban népművé-
szeti húsvéti tojást szorongat és azt majszolja. Leonóra az asztal alatt sza-
ladgál, a bölcsészhallgató és a párduc is, és mindent felborítanak. 

Természetesen a legtávolibb dolgokban is van némi összefüggés. Ezen 
azonban úgyis ki–ki saját maga tűnődik. Éppen ezért legokosabb, ha én is 
úgy teszek, mint a néger mesemondó: ELHALLGATOK, MERT MIND-
AZT AMIT LÁTTAM ELMONDTAM. 

 



 

21 

BÁLINT TIBOR 

Megemlékezés a nevekről* 
 

N. városban egész nap szólongatták egymást az emberek: áttekintgettek 
az utcák szakadékai fölött, derékig kihajolva az ablakokból, mint amikor 
két hajó egymás mellett halad el a nyílt tengeren, bizonytalanságot és só-
várgást sajdítván meg az ismerősökben. Hadonászva kiáltoztak reggeltől 
estig. 

– Halló, Schilling úr, figyeljen! 
– Hé, hé, Christomas! Maga lát engem?! 
– Minden jót, Potifárné asszony! 
– Isten áldja meg, szép Helénám! 
– Erőt, egészséget, Saint Simon! 
– Viszont kívánom, Shaw szomszéd! 
– Meghal a nevünk! 
– Úgy bizony, meghal! 
– És nélküle mi is elszáradunk ! 
Az egyik utca sarkán részeg péksegéd hajlongott a fal mellett, és hüp-

pögve esküdözött, hogy inkább börtönbe megy, de nem hagyja kicsavarni 
tudata kezéből az Angelo nevet, melyet apjától örökölt. 

– Halló, kolléga úr, halló! 
– Szólítson csak Müllernek! 
– Hát nem mindegy az, kérem? 
– Nem, ma ragaszkodom hozzá! 
– Akkor én is az enyémhez! 
– Igaza van: maradjon hát Schneider! 
– Ön pedig Müller! 
– Még annak érzem magam! 
– No lám, eddig szégyelltük a nevünket! 
– Igen, mert foglalkozást jelölt! 
– S mert nem volt benne képzelőerő! 
– Pedig a Müller gyönyörű, kérem! 
– A Schneider ugyancsak, szomszéd! 
– Az öné fémes, szikrázó név! 
– Az öné finom és nagyvonalú! 
– Köszönöm, nagyon köszönöm! 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1970. évfolyam 3. számában. 
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– Én is; igazán hálás vagyok! 
Másnap megkezdték a nevek beváltását. A körzeti polgárőrségek elő-

szobáiban gázmáglyákat gyújtottak, és izzó plakátok óvták a lakosságot 
minden visszaéléstől. A fülkék ablakai mögött nem lehetett arcokat látni, 
mintha a hivatalnokok lent dolgoznának valami pincében. Mélyről szállt 
fel a kérdő hang is: 

– Neve? 
– Pithagorasz Thétele. 
– Neve? 
– Inter Ferencia. 
– Neve? 
– Szolvay Szóda. 
– Neve? 
– Mária Üveg. 
– Neve? 
– Kvázi Részecske. 
NEVEKET SZIGORÚAN CSAK A FIZIKA, A KÉMIA, A BIOLÓ-

GIA, VALAMINT A MÉRTAN ÉS A MATEMATIKA TERÜLETÉ-
RŐL SZABAD VÁLASZTANI! 

– Neve? 
– Lézer Sugár. 
– Neve? 
– Poli Vinilin. 
– Neve? 
– Glauber Só. 
– Neve? 
– Ultra Viola. 
– Neve? 
– Véges Végtelen. 
AZ ÚJ NÉV FÖLVEVÉSÉTŐL KEZDVE TILOS BÁRKIT A RÉGI 

NEVÉN SZÓLÍTANI, BELEÉRTVE A BECENEVEKET IS! 
– Neve? 
– Tetra Éder. 
– Neve? 
– Tér és Idő. 
– Neve? 
– Ezüst Jodith. 
– Neve? 
– Null Pont. 
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– Neve? 
– Abszolút Semmi. 
Egyik ablaknál, amely előtt botra támaszkodó aggastyán állt, kék 

csöppektől vizenyős szemmel, hirtelen egy arc merült föl, de a rés oly 
szűk volt, hogy a homlok felső része és kétoldalt a fül lenyesődött, akár 
egy képmontázson: 

– Névbeváltó egyén kéretik otthon elfogyasztani száraz humorát, nem 
pedig itt szemetelni vele! 

– Abszolút Semmi vagyok –, mondta az öreg és türelmetlenül köhé-
cselni kezdett. 

– Hát akkor legyen már valami! – kiáltott ki az ablakon·a névátíró, mi-
re az öreg megrázta a fejét és közelebb lépett: 

– Hogy méltóztatott mondani? ... 
– Abszolút semmi nem létezik! 
– Bocsásson meg kérem, de én szakmabeli vagyok – felelte az öreg. 
– Ez fizikai, vagy ha úgy tetszik ... bölcseleti fogalom ... És jogomban 

áll annak lenni, aminek érzem magam! 
Indulatosan kocogott a botjával: 
– Mi–cso–da–mű–ve–let–len–ség ! 
A hivatalnok visszamerült a bizonytalanságba, ahonnan tompa, izgatott 

vitatkozás hallatszott, majd rövid idő múlva az ablak csatornájából elő-
röppent a keresztlevél. 

– Neve? 
– Koszinusz Alfa. 
– Neve? 
– Dimethil Éter. 
– Neve? 
– Kábító Kéjgáz. 
– Mi a képlete? 
– Nitrogén monoxid. 
– Tovább! 
– Chilei Salétrom. 
– Tovább! 
– Számtani Haladvány. 
– Tovább! 
– Kiló Kalória. 
A hivatalnok, akit fölzaklatott iménti pörlekedése a professzorral, és 

saját tájékozatlansága, amely nevetségessé tette a várakozók előtt, most az 
előszobába lépett, kiragadta a nyársat egy vénasszony kezéből, és szitko-
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zódva mutatta, hogyan kell fölszúrni a régi keresztleveleket, hogy az irat-
nak mind a négy csücske lángot kapjon és a pernye a rostélyra hulljon. 
Aztán körbemutatott a plakátokra; dühös mozdulatával vissza akarta 
nyerni fölényét. 

A RÉGI NEVEK MA ÉJFÉLTŐL ÉRVÉNYÜKET VESZTIK! 
HASZNÁLÓIKAT HÚSZ ÉVIG TERJEDŐ BÖRTÖNBÜNTETÉSSEL 
SÚJTJA A HATÓSÁG. 

– Neve? 
– Jupiter Lámpa. 
– Neve? 
– Mértani Test. 
– Neve? 
– I. 
– Hogyhogy I?! 
– Négyzetgyök minusz Egy. 
– Az más. A következő! 
– Anti Anyag. 
– Tovább! 
– Tompa Szög. 
– Tovább! 
– Celsius Fok. 
– Tovább! 
– Íono Szféra. 
HA A MAI KORSZAK EMBERE VAGY, FELEJTSD EL, HOGYAN 

SZÓLÍTOTT ANYÁD! FOJTSD EL RÉGI ÉNED KÍSÉRTŐ ÉRZEL-
MEIT! 

– Neve? 
– Benzol Származék. 
– Nem az őseire vagyok kíváncsi. 
– Benzol kívánok lenni. 
– De milyen származék? Naftalin?! 
– Isten őrizz. 
– Fenol úr? 
– Az sem. 
– Talán Anilin? 
– Esetleg ... 
– Mi az, hogy esetleg?! Álljon ki a sorból barom és ne zavarja a mun-

kát. Tűnjön el, nem hallotta?! 
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Az előszobában nyüzsgölődés kezdődött, s az emberek közül 
jónéhányan, akik úgy érezték, hogy fölvett nevük nem pontos, és tartalma 
semmivel sem indokolható, ijedt bűntudattal húzódtak hátra, vagy hirtelen 
új neveket találtak ki, amelyben öngúny s valami káröröm lappangott. 

– Neve? 
– Koch Bacillus! 
– Neve? 
– Sebhedt Bujakór! 
– Neve? 
– Canis Merda ! 
– Neve? 
– Hulla Méreg! 
– Milyen hullaméreg? 
– Nem tudom. 
– Kadaverin? 
– Még mit nem! 
– Putrescein? 
– Szó sincs róla. 
– Akkor álljon ki a sorból és gondolkozzék rajta! Addig elmélkedjék, 

amíg dögszagú lesz tőle! 
– Nem állok ki a sorból! 
– Álljon ki, mert ha nem ... 
– Na mi lesz akkor, apuskám?! 
– Az lesz, hogy név helyett egy csupasz számot kap, amit a szentek 

sem törölnek majd le magáról. 
– Miféle számot?! 
– Például oo lesz a neve. 
– Hát akkor teszek a számokra, te Pilátus kutyája! Legszívesebben be-

verném a pofádat! 
A fiatalember, aki a sor elején állt, mélyen befeküdt az ablak résébe. 

Haja a tarkójára simult, elől pedig fürtökben lógott, akár a kuvaszoké. 
Sovány farát hátradudorította: 

– Ha kifogásod van a nevem ellen, írd be az eredetit! – suttogta gyilkos 
szemvillanással. – Julius Cézár vagyok! 

Egy toprongyos férfi, aki a váróterem szögletében gubbasztott, egyet-
len mozdulattal elsimította ruháján a kifeslő bélés rózsáit, fölugrott, s új 
öltönyben, nyikorgó talpú cipőben kisietett az udvarra. Sípjelére négyta-
gú, fegyveres őrség rohant elő. 
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– Egy névcserélő egyed a technikai korszak mai szelleme ellen lázít! – 
mondta a polgári ruhás rendőr. 

A katonák berontottak. Kettő mindjárt a fiatalember lábát kapta el, és 
úgy megrántotta, hogy a lázadó hanyatt esett; koponyája tompán döngött 
a padlón. A másik kettő megragadta a karját s úgy fektében kivonszolta az 
udvarra, majd ütlegelni kezdte puskája agyával. A vér nemsokára vörös 
szőnyegként terült alája. 

– Neve? 
– Párisz. 
– Neve? 
– Heléna. 
– Neve? 
– Midász. 
– Neve? 
– Thaisz. 
– Neve? 
– Patroklész. 
– Neve? 
– Európa. 
– Szóval lázadás?! ... Általános lázadás?! ... Mind megtébolyultak?! ... 

Őrség! ... Megnyitni a jeges vízsugarak útját! ... Őrség! ... Őrsééég! ... 
 
Beszélték, hogy a többi névcserélő körzetben rendbontás nélkül folyt 

le az új keresztlevelek kibocsájtása. Éjfél után az utcák elcsendesedtek, és 
aki későn baktatott haza, fáradtan vonszolta magát a falak mentén, mint 
aki nyűgként cipeli idegen egyéniségét. Egy–egy tétova gondolattal még 
megkísérelte ugyan új nevének éles és riasztó vonalai közé behelyezni 
magát, mint aki összedobált vasak közé roskad, de viszolygása oly erős 
volt, hogy inkább elhessentette magától a kísértést, s akár egy megcsonkí-
tott állat, amelynek már a menekülés sem nyújt védelmet, csak a mozgás 
ösztönösen csillapító hatását, tovább vergődött előre. 

Hideg, krétafehér fény terült szét a tereken, és messziről sem hallat-
szott semmi zaj. Csak éjjel, Úgy két óra körül, hasította szét egy belvárosi 
mellékutca csendjét női sikoltozás, és a cipősarkak ropogássá gyorsuló 
kocogása. Nyomában súlyos, meztelen talpak csattogtak az aszfalton. A 
lány égszínkék tüllruhát viselt, és a teste úgy virított át azon, mintha iz-
zásban volna. A fiatalember, aki üldözte, meztelen volt, csak szemérme 
elé kötött egy tenyérnyi műbőrt. 
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– Állj meg – mondta kérlelő kétségbeesetten, a menekülő után suhan-
va, és kinyújtotta a kezét. – Én még nem vagyok idegen! 

A lány beugrott egy kapu alá, aztán hirtelen megfordult, a mellét, mint 
két légelhárító gömböt, a férfinak feszítette: 

– Halljam a nevét! 
– Hát nem ismersz meg? 
– Te jóisten: Ádám ... 
A férfi tekintete sötéten villant a kapualj homályába, ahol egy szeme-

tesvödör komorlott. Éva félénken és kiszolgáltatottan támasztotta tenyerét 
a férfi vállának és sírt. A tüllruha remegett rajta, akár a kékes fény. Ádám 
körülpillantott és mintha a nő gyámoltalansága lázítaná fel, egy mozdulat-
tal lehasította róla a ruhát és magával sodorta a cementre. 

– Mit teszel velem? – kérdezte Éva, de azért szorosan átölelte a férfi 
nyakát; ráfonódott egész testével. 

– Újranemzük a világot! – felelte a férfi. 
– De hát miért épp itt? 
– Minden perc késő! ... Fajom elhal! ... Már csak számozott barmok 

mozognak a földön ... Ki kell törnünk a betonhasábok erdejéből valami 
tisztásra, ahol élőnevű gyerekeket nevelhetünk! 

– A paradicsomot is újranemzük? ... 
– A paradicsomot is. Feltörjük a talaj betonhéjját, és almafákat ülte-

tünk, amelyekről mindenki ehet majd. 
– Akkor ölelj Ádám, ölelj! – mondta Éva boldogan, és elnyíló ajkát 

odakínálta a férfinak. 
Testük jószagú verítéke egybefolyt, mint tavaszi olvadáskor a hegyek 

leve, s már kábultan és öntudatlanul beléfeledkeztek a világ újrateremté-
sébe, mikor kicsapódott mögöttük a kapu, és riasztó fénysugarak darabol-
ták szét a sötétséget. Egy géprendőr állt a bejáróban és szemének 
fénypásztmájával erélyesen körülkotorta a kapu alját. 

– Hol vagy Ádám? – zengett föl a lépcsőház. – A nevedet használtad 
és vétkeztél a törvény ellen! 

A géprendőr kezében megcsörrent a bilincs. A férfi és a nő föltápász-
kodott a földről. 

– A hölgyet hagyhatod – mondta a robot vigyorogva. – A bajtársak 
majd elszórakoznak vele egy kicsit. Olyan élményben lesz része, hogy 
sosem felejti el! 

– Ádám, védj meg! – sikoltott föl Éva. – Nem akarok gépet szülni. 
Borzongok a gépektől! 
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A férfi egy redőnylehúzó rudat pillantott meg a lépcsőkorlát mellett, 
megragadta a kampót, és a géprendőr felé lépett. Egyetlen mozdulattal 
sikerült elkaszálnia, úgy hogy a robot hatalmas zajjal végigbukott a ce-
menten. A mellére térdelt és egy kőkockával bezúzta a borítólemezt. 

– Meg kell keresnünk a szívét! – szuszogta. – Kiemeljük és magunkkal 
visszük ijesztő emléknek! 

A baloldali részen azonban, ahol a géprendőr zubbonya bemélyült, 
mint egy letaposott bádogdoboz, Ádám dühös mohósággal matató ujjai 
csak egy hideg, fekete tekercsre fonódtak és ő iszonyodva mindjárt föl is 
ugrott a robot mellől. 

– Nincs szíve! – mondta széttárva karját, valami rémült meglepődéssel. 
Éva teste vérzett a karcolásoktól. 
– Hallod? – szólt félénken. – Fütyölnek! ... Megmozdult minden 

gépzsarú! ... Meneküljünk! 
S csakugyan, e pillanatban a rendőrsípok hangjai, mint egymásra do-

bált, óriási fűrészlemezek, sivítva szelték át a város csendjét. A férfi meg-
fogta a nő kezét és szaladni kezdtek a falak mentén, ki a házak közül, a 
hegyek felé, amerről friss, gyantaszagú levegő áramlott a völgyben fekvő 
városba. 

– Attól félek, hogy ijedtünkben elfelejtjük a nevünket! – sírdogálta Éva 
el–elakadó hangon, mintha saját mellén taposna. – Szólongassuk egymást, 
nehogy baj érjen. Kiáltozzunk: 

– Ádám, Ádám, Ádám! 
– Éva, ,Éva, Éva! 
– Ádám,Ádám, Ádám! 
– Éva, Éva, Éva! 
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DOMAHIDY ANDRÁS 

Schmücke dich, oh liebe Seele1 
 

Elzárta a csapot, a piros karikásat, megpergette, játékosan, egy ujjal, mint 
egy kormánykereket. 

A csónak jutott az eszébe. A csónak és apja a kajüt mellvédje előtt, 
amint keze a kormánykereken pihen, aztán kicsit biccenti balra, majd per-
geti, a csónak kívánsága szerint. Itt volt előtte apja tányérsapkásan, fehér 
nadrágban, kék kabátján a christchurchi yacht club hímzett pajzsával a 
szíve felett, amint előre néz, mozdulatlanul, majdnem mereven, csak elő-
re. Igen, hiszen itt volt végre a délután, a régen várt, az emlékezet tenge-
részeti próbája, érzi–e még ujjaiban az akaroai tengerfenék földrajzát? 
Mint Willems, olyan volt az apja, mint Willems a kormánynál a könyv-
ben, ahol ujját tartotta volt, mint Willems a singuri szoros zátonyai között, 
a víz kékjét nézte és azt, hol sötétül ez a kék és merre vannak a forgók, a 
keskenyedő part ábrái hol emlékeztetnek szirtre, vagy szabad útra, ahol 
újra feszesen állhat a kormány, vagy mozdulhat nyugodtan, nem peregve. 
De ez nem Abdulla hajója volt szaladó malájokkal a fedélzeten, mérőónt 
tartó turbános figyelővel az orron, kiáltásokkal, melyek sebtiben változ-
tattak vitorlát az ónfigyelő jelzése és Willems parancsai szerint, míg a 
hajó hasa alatt sistergett a víz. Nem, ez apa csónakja volt az akaroai öböl-
ben, mamával a kajütajtó túlfelén a lócán, fátyolsállal haján, karját a kar-
fára támasztva, mint Lambert egy napos kerti képén egy crepe de chine 
ruhás hölgy az adelaidei képtárban. Mama nem előre nézett, mama háttal 
volt a menetiránynak. De a mólót sem nézte, sem a tűnő parttal tűnő kikö-
tőt, ahová évei kötötték. Apát nézte. Apát nézte szelíden, majdnem álmo-
dozón, hanyagul hátradőlve, elmerülve, abban a szélvédett sarokban a 
kajüt fala és a korlát között, kedvére nézve azt, akinek figyelme egy sáv 
vízen volt maga előtt, hiszen itt volt az alkalom, a várvavárt pillanat; volt 
végre benzin, nincsen háború. Apa a tengert, mama apát és ő, Sophie, 
mindkettőt nézte és az eget és a szoros zegzugát, míg balkeze mutatóujja 
kettészelte Joseph Conradot ott, ahol Willems elhatározza, hogy nem 
megy többé vissza, nem kell a fehér múlt, nem kell fehér feleség, színes a 
boldogság. ,,Philippel mi van?” – jött a kérdés pattogón és pergett egyet a 
kormánykerék, mintha valami zátonyt érzett volna meg, vagy, talán, hogy 

                                                           
1 Megjelent az Új Látóhatár 1970. évfolyam 3. számában. 
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ne nézzen hátra, csak elengedje így a kérdést lányának a széllel. Mama 
összerezzent. Nem ő. Mama. 

Hideg. Tudhatta volna, hogy hideg víz jön, ha elzárja a piros karikát. 
Tudta is. Philip. De régen volt, de régen gondoltam rá. Lépjünk ki innen, 
ebből elég volt, hideg. 

Maradt. A hideg víz vesszőzte hátát, paskolta arcát, folyt végig rajta 
langyosodó patakokban végig. Professor Monroe szerint a hideg zuhany 
nem használ, a hideg zuhany tévedés, nincsen erénye. Őt hideg zuhannyal 
nevelték, esti imádsággal, hogy ne hagyjon semmit a tányérján, úgy ne-
velték, hogy rend legyen a szekrényében ruhái, könyvei között. Szigorúan 
és szégyenlős szeretettel nevelték, szemérmes szabályok között. Verje hát 
hátát a hideg, ez frissít, ez teszi rugalmassá a bőrt, hűvössé, síkossá, fia-
tallá. 

Elzárta a csapot. Nem penderítette. Kilépett a fülkéből. 
A sapka az első. Ne hagyjon a homlokon nyomot, lassan halványodó 

piros sávot. útlevélképnyi mását figyelte a tükörben, amint hüvelyk és 
mutatóujjával megcsípte a sapka buggyát a homlokánál és kihúzta, akár 
az íj húrját egy maláj bennszülött. Kibújt belőle. Megrázta fejét. Haja en-
gedelmesen helyére hullt, átölelte arca szívét aranylón, puhán. Alig piros. 
Elmúlik, mire visszajön. 

Mire visszajön. 
Addigra készen lesz, friss lesz, lemosta magáról a délutánt, a napot és a 

meddő séta porát. Nem baj, holnap megint megyünk, az út jelzett, csak a 
csapást kell megtalálni, a letérést a folyócska felé a páfrányos bozóton át 
a szálegyenes fák közt, akik miatt János ide vágyott, a földnek erre a sar-
kára egy kamaszkori olvasmány miatt, melyet Sophie nem ismert. Az útra 
emlékezett, igaz, fél éve volt csak, hogy jártak rajta, hogy megtalálták 
egymást rajta, a lejtőn, ahol a kazuarinák sűrűje zárta el a napot és jelezte 
a vizet. De a szikla nem volt sehol és így a gázló sem volt, amelynek tisz-
tásába szikrázva hajolt a magosban egy ismeretlen fa bókoló ágáról egy 
ismeretlen sárga virág. Holnap megint megyünk. Megtaláljuk, gondolta és 
elmosolyodott. 

Lassan itt kellene lennie. Biztos nem kap vonalat. Vagy felhívja az iro-
dát is. Mindegy. Először Beryl's Bendet kell tárcsázni, aztán a számot, ha 
szabad a vonal. Nem baj. Legalább lezuhanyoztam. Egyedül. 

Tűnik a vonal. Milyen kicsi ez a tükör. 
Így akarták. Ide akartak jönni, mert itt csend volt és fák között a ház, 

amelynek oszlopaira szőlő kúszott, hogy hűvös volt tőle a tornác, az ebéd-
lő, a szobák, még az új szárnyon is, ahol tégla volt a fal, nem a pionír idők 
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köve. Ide akartak jönni, mert itt az ágynemű almafák között száradt a na-
pon és ez valamilyen oknál fogva Jánosnak fontos volt, tulipán alakja volt 
a teáscsészének és mert reggelente úgy szólt a vízipumpa, mint egy csó-
nakmotor; a telefon is berregőn szól, nem cseng. Ide foglaltak hát szobát 
és azt sem bánták, hogy égbenjáró orral hozza a kiszolgáló a hűlt húst és 
gőzölgő zöldséget, ezt a puritán borzalmat, amilyennel Mr. Pickwicket 
traktálhatták az ipswichi fogadóban. Nem bánták, mert itt minden polgári 
volt, élő múzeum, a kiszolgáló a tulajdonos húga és mert ez volt az első 
este együtt, hogy először írta alá új nevét. 

Mehettek volna motelbe is, ha nem térnek le az irtásnál, hanem men-
nek tovább. Motelben nem lett volna baj, ha elkésnek, biztosan jobb lett 
volna a vacsora és nagyobbak a tükrök. A motelben nagyok a tükrök, em-
berszabásúak, tetőtől talpig érők, ez az új divat. Tükrök mindenütt, min-
den oldalon, lesben állva, hogy nyilvános, sokszoros és tudatos legyen 
minden mozdulat, hogy mindent lehessen látni, minden szögből minden 
szöget. Otthon is ilyen kicsi volt a tükör, mint ez itt. Csak mamánál volt 
egy nagy. Meg az előszobában. Hogy megnézhesse magát benne az, aki 
elmegy. 

– Milyen hülye vagyok, – vallotta be magának végre. Az igazi ok az 
volt, hogy itt ismerték meg egymást. Hat hónapja. Akkor tavasz volt. 
Ennyi az egész. 

Lehúzta a bojhos törülközőt a nyársról, körülcsavarta magán, a csücs-
két betűrte a mellén, a szeplő fölött. A símával megtörölte arcát, kezét, 
miközben szeme a tárgyak körül vándorolt a polcon, még ma is, három 
nap után is érdeklődőn, noha nem meglepetten. Pamacs, hajszesz, lilaszá-
rú fogkefe pléhpohárban, az ajtó fogasán zöld fürdőköpeny lóg a tükör 
szerint. Miért izgulok a sávon, amely elfakul, miért a szemölcsön a mel-
lemen, amely szerencsét hozott mégis? Lett valakim és lettem valakié. A 
fürdőkabát az övé, a polc baloldala az övé, ez a sok apa idejéből ismerős, 
de húsz év alatt ismeretlenné fakult tárgy: zsilett, Yardley púder, borotva-
krém. Lett valakim, akivel megoszlik a polc, férfiassá válik térfogata fele 
és ez most már így lesz végig. Ruhájára gondolt, a fekete–zöld dzsungel–
indás, Beardsley–mintás ruhára, amelyet egy sportzakóhoz nyomott a 
szekrényben. Lehet az, hogy elpirult? Egyedül? És az egésznek már há-
rom napja. 

Szegény mama. Mama biztosan nem érte volna be ennyivel. Nagy fo-
gadást szeretett volna és szombat délutáni templomot, Reverend Gibbon-
nal az úrasztala előtt, újzélandi rokonokkal (csak a jók jöttek volna a re-
pülőjegy miatt), a bridgepartijával és a bölcsészeti karral a padokban. Pro-
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fesszor Monroe lett volna a tanú, aki szerint a hideg zuhanynak nincs ér-
telme. Ebből mind nem lett semmi. Az igazság az, hogy az értesítésekből 
sem lett semmi. Majd. Most. De hogyan is emlékeznék a sok régi arcra, ki 
él és ki halt meg azóta, hogy mama meghalt? És jók-e még a címek a 
mama noteszében, hiszen minden évben kevesebb a christscurchi üdvöz-
let, ha jön a karácsony. Philipnek megírta. Egyetemi papíron, hét sorban. 
Miamiba. Mamára gondolt, mialatt írta. 

Hogy örült volna neki. Hiszen mama . . . Nem, ez nem így van. Mama 
a végén nem is reménykedett. Azzal aludt el, hogy az angol irodalommal 
kelt egybe a lánya, a restaurációs dráma a végleges kapocs és nevek, mint 
Etheredge, Congrave és Lord Rochester úgy szerepeltek a szótárában, 
mint szerelmes kérők, akik Philip és a többi árnyphilip helyett hullottak 
Sophia ölébe parókásan, porosan, hihetetlenül hűségesen. Mama belenyu-
godott, hogy léha, affektált és szabadszájú ficsurak közt él a lánya egy 
fiktív szalonban, ahol némák a beszélgetések. Mert a színpad is képzelet-
beli, hiszen a nézőtér, minden, az egyetem kulisszái mögött és között él 
egy rutinba zárt költött életet, melynek szövege kötött, lépte megszabott, 
kerete végleges. Nem, nem, mama nem volt boldogtalan. Mama büszke 
volt, csodálta lányát, akiről már tíz éves korában megmondta ... Mit mon-
dott meg? Semmit sem mondott meg. Mama mindig csak kérdezett. 

Hajam még szép. Fényes, omló. Elővette a fésűt. Mért nem kellettem 
senkinek? 

– Ó Sophia, mért nem vagy egy kicsit kedvesebb? – kérdezte volt ma-
ma, amikor Bill Lighthouse sport Triumphja feltúrázott az utcán. Valami 
olyasmit válaszolt, hogy sárga a nyakkendője, vagy a balfüle nagyobb, és 
mikor látta, hogy nevetéssel sem üti el, felemelte a tálcát és kivitte a 
konyhába. ,,Neked senki sem tetszik eléggé”, – hallotta közeledni és 
gyorsan a mosogatóba tette a feketés csészéket, rájuk eresztette a 
melegvizet. ,,Kire vársz?” Mama megjelent a konyhaajtóban. Istenem, 
kire várok, gondolta akkor, harminchattal kire várok és előre borzadt a 
beszélgetéstől, amely most kezdődik a konyhaajtó és a mosogató között, 
ahová legalább tíz percre szegezte oda magát a kávés edénnyel. De mama 
szobájába ment. Megcsókolta előtte és csak ennyit mondott: az én okos 
lányom. 

– Huszonkettő, huszonhárom. – Százszor kell fésülni minden este, ak-
kor marad szépnek, fényesnek, omlónak. 

Milyen szépen aludt el, Istenem. Állt a csésze teával a nyitott ajtóban, 
azt hitte, hogy alszik. Bill Lighthouse nem maradt sokáig, a bridgepartik 
különben is tovább tartottak, akárhányszor csak voltak. Csend volt, a tár-
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gyak helyükön voltak és mama feküdt az ágyban tárgyai között. Helyén 
volt a szekrény, a komód, a karosszék, melyben nem ült senki, mert ha 
Sophie bejött, az ágy szélére ült. Helyén volt a fésülködőasztal is a nagy 
tükörrel. A tükör mellett elfeketült tetejű tégelyek között apa tengerész-
sapkás fényképe nézett mamára vissza. És most, fésülködés közben, újra 
megvillant előtte a béke benzinesdélutánja, látni látta a mosolyt anyja 
szája körül, amint apát nézte a kormánykeréknél, és mama mosolyogni 
látszott az ágyon akaroai mosollyal, mintha a halálban visszatért volna, 
testet öltött volna egy régi boldogság. Mert akkor tudta. Letette a tálcát a 
földre. A nap huncutul sütött be a kámforfa leveles ágbogán át, 
kergetősdit játszott a takarón, mert szél fújt a tenger felől. Idegen tenger, 
de idegen a szél? Nem tudta. Így maradt egyedül. 

– Negyven, negyvenegy. Számolom a korom? Egyre megy. 
A polcon, baloldalt, pléhpohárban lilaszárú fogkefe. Miért ez a 

pszichodelikus rikoltás ebben az ócska pohárban? Micsoda emlék ez a 
pohár? Nem éltem–e túl sokat, hogy magamévá tegyem egy másik ember 
múltját? És ő az enyémet? Sertéje borzas, szerte álló, végén ritkás, 
közepütt híjja van. Minden ilyen titok, ilyen zsákbanmacska, minden má-
sik. Még ez is, aki választott, akit elfogadtam, aki felem lett. Ilyen durván 
mossa fogát, hogy elképped bele a fogkefe, szétnyílik, mint a menetosz-
lop egy filmben, ha jön a támadás. Olyan erősen mossa, hogy vérzik is, 
amint mossa? Be kellene jönni, amikor mossa a fogát. Bejöhetek. Felesé-
ge vagyok. Ez házasság. Ez végleges. 

Lassan csúszott a koporsó, mintha úszott volna, mintha húzták volna a 
fekete bársony mögül, mely megrebbent, majd közeledtére szétnyílt, el-
végeztetett. Emelkedett a vas felvonó, ugyanolyan lassúsággal nyílt szét a 
függöny feketéje, kiszámított méltósággal, hogy akkorra húzódott a nyílás 
oldalára, amikorra a tárgy odaért. A láthatatlan orgona tovább zendült a 
láthatatlan lemezről, mama így akarta, Schmücke dich, oh liebe Seele, 
Johann Sebastian Bach. És ő, Sophia McLaren ott állt a pást lábánál, lesve 
a szekfűket a csúszó dobozon, amely egy testet rejt, aki az anyja volt. Az 
orgona vidám futama szinte ujjongott, igen, mamának a halál semmi, oh 
liebe Seele, találkozik apával egy égi csónakon, de nekem, akinek elapadt 
a hitem? Mama volt az egyetlen akihez valaha is köze volt, aki sejtette, 
igen, talán tudta titkait, ezeket, az elfuserált álmok maradékát, de nem 
szólt soha róluk, hanem kinyitotta a televíziót vagy elővette a kötést, hogy 
pullover legyen belőle a lányának, az idők divatja szerint, mint az utolsó 
is, az a bő, lotyogó, zártnyakú fekete burok. Leste, amint eltűnik a szekfű, 
a réz fogantyúk, az ötszög talp, ereszkedik a vaslemez az emelkedés és az 
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úszás hajdani tempójában, zárul a függöny feketéje, torkát köszörüli a 
pap. Aztán nem volt több orgona. Mozdult egy szék, kettő, csoszogás a 
háta mögött, léptek. Tudta, meg kell fordulni, egyszer meg kell fordulni, a 
függöny nem rebbent többet, valaminek vége. Az üres pástot nézte. Az 
egész furcsa volt, új, mint a hajnal, amikor ebbe a városba érkezett, ferdén 
sütött a napsugár, szilfiden tündéri árnyékot adva a vadzabnak és boglár-
kának a terminál falára, hogy nemcsak az árnyék, de az árnyékkalezek a 
jövevény gazok is megszépültek ebben a beton erdőben, melynek ikerítés 
tövébe a szél fújta volt a port, hogy megeredjenek benne a szél fújta ma-
gok. Egyedül volt, mama messze még, otthon, taxinak intett és a boglárka 
sárga kelyhét nézte és a bödönt mellette, melynek teteje az úttesten hevert 
szétlapítva, míg belőle mint keleti kincs úgy csillogott a szemét. Miért, 
miért éppen ez jutott eszébe, amint kezet fogott az emberekkel? Az embe-
rek kedvesek voltak és jók. Az emberek kijöttek ide, mert tudták, hogy 
borzalmas lehet így egyedül állni a pást végén, nézni egy kísérő köteléket, 
belecsúszni a semmibe, a végtelenbe, a Léthe vizébe, nem, nem a tűzbe, 
de amelyből hozsannásan szól fel a lélek, schmücke dich, oh liebe Seele, 
vagy csak eljöttek, mert illik, vagy mert szerették mamát. Aztán elmen-
tek. Szavak zsongtak fülében, léptek kopogtak a mozaikon, aztán nem 
volt senki. Valaki megérintette karját. Mr. Jarvis, a vállalkozó. A kijáratra 
mutatott. Feketében volt, a nyakkendője fényes. 

– Hatvankettő, hatvanhárom –, sercegett a fésű. Fényes lesz, ha fésü-
löm, fényes. 

Elküldte az autót, elküldte Mr. Jarvist. Sétált. Sütött a reggeli nap, 
sugára megcsillant a köveken, a neveken, a virágok viaszán, mert hólya-
gos nyomát még érezték a tárgyak az esőnek. Arra gondolt, hogy talán jól 
is van ez így, független lett, felszabadult egy gyámság alól, amelynek 
nem lehetett másként vége. 

Elszégyellte magát, elpirult. Talán ott, akkor a kövek közt is elpirult. 
Letette a fésűt. Ennyi elég, mama. 

Felszabadultam? A pohárban hallgatott a fogkefe. A sapka sávját ke-
reste a homlokán a tükörben. Eltűnt. Csak a szem emlékezett rá, hogy 
volt. A fehér tubushoz nyúlt, a bal oldalon. Ez nem az enyém, ez az övé. 
Az enyém itt van a jobb oldalon. Be kell vennem a lyndiolt. Ráér. 

A végén kell megnyomni és nincs semmi baj. Margaret azt mondta, 
hogy a férfiak beleőrülnek, ha valaki középen nyomja meg a tubust, hogy 
homorít bele a fogpaszta, feláll a vége, mint a kobra, vagy mint a zsebóra 
Salvador Dalinál. Füle tele lett hanggal, ahogyan mosta a fogát, csak a 
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fürdőkabát lendülése jelezte, hogy nyílik az ajtó. János állt mögötte és 
kacagott. 

– Calling it a day, are you –, kérdezte. 
Ó, ez az akcentus. Szólni sem tudott, tele volt a szája habbal. 
– You look lovely in this white thing. 
– Go away –, prüszkölte. 
– Even better without it –. Átölelte, reáhajolt, hogy arca a haját érte, 

úgy nézte a lányt a tükörben. – Let us take this thing off –, mondta és ne-
vetett. 

– No, no, how dare you ... –, és kipenderült. Szorosra fogta mellén a 
törülközőt. 

– Because, because I am your husband –, mondta szárazon és elenged-
te. – How could you teach about this bawdy people, Restoration drama 
and the rest? What you know is second hand life, my darling –. Arcát 
mustrálta a tükörben, kezét végigfuttatta az állán. Szeme megállt a polc 
jobboldalán, mintha valamit keresett volna. Azt kellene mondani, hogy 
eltettem, gondolta Sophie, de nem szólt semmit. Roy. A mosdóhoz lépett 
a férfi mellé, válla János mellét érte, amint lehajlott, hogy kiöblítse a szá-
ját. Miért zavarta meg? Csak így bejönni ... 

– The phone seems to have broken down in the office. Would you 
mind if I went to the village to ring Christine? 

– Go, darling. I'll wait for you –, mondta halkan. 
– Sophia means wise in ancient Greek –, mondta János megenyhülten. 
– I was alone for too long. 
– What is it, Sophie? – kérdezte János, noha hallotta. 
– I was silly –, mondta Sophie. 
– Come here –, mondta a férfi. 
Sophie a pohárra nézett, aztán a másik kezére a fogkefével. Rázta a fe-

jét és rávicsorított egy szappanosat, hogy még mindig nem lehet. 
– Nem, Janos –, mondta magyarul, ékezet nélkül. 
János kivette a poharat a jobbkezéből, fogkefét a balból. A poharat az 

üvegpolc jobb oldalára tette, belekoppintva a fogkefét. Megfordult. Ma-
gához húzta. Sophie először homorított, aztán belátta, hogy nem érdemes. 

János megtörölte száját. 
– lt was my toothpaste –, mondta. – Sensodine. 
– Hungarians are awful –, mondta Sophie puhán. 
– I'll be back soon –, mondta János. 
– Take care. Don't drive too fast. I'll wait. 
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– Hagia Sophia is one of the most beautifully built edifice on the 
globe. 

– There is one dangerous curve before the crossing. 
– I feel it –, kacagott János. 
– Hungarians are awful. 
– You are repeating yourself. 
– You remember the car before Beryl's Bend? 
– I’ll remember your body. Soon I'll be back. 
– Silly. Be off and come back. 
– Now? – kérdezte János és megfordult. 
– Nem. Go, go, go. 
Az ajtó becsukódott. Kioldotta a türülközőt, megtörölte arcát, aztán 

friss vizet eresztett a pohárba és kiöblítette a száját. Hagia Sophiából csak 
karcsú tornyokra emlékezett és a kupolára. Fényképről, könyvből. Pedig 
nem is vagyok kövér. Hogy jól épült a testem? Szegény mama, mit szól-
na? Papa nem bánná. Megpaskolna, mint János. Hagyni kellett volna. 
Leesni a földre. Hülye vagyok. És a felesége. Hagyni kellett volna. Mama 
nem szólna semmit. 

Kinézett az ablakon, a zsaluk redői és. szőlőlevelek között, hogy lássa, 
amint elmegy. 
 

2. 
 
Üres volt a kerti út. Az L betű keskeny, új szárán volt a szobájuk és a für-
dőszoba lőrésszerű, keskeny ablaka merev zsalui, a szőlő tenyerelő levele 
és az érő fürtökre éhes méhek zsongó járőrei között foltokban látszott 
csak az épület másik tömzsi szára a kertre nyíló ajtóval, ahonnan ki kell 
lépnie. Sophie az utat nézte hát, az üreset, amint megtörik, ahogy otthagy-
ja az álmos almafákat, akiket ágyba cirógat a nap, árnyékával betakar a 
mentafa, ha este lett. Mögöttük látta a cseresznyefát, amelyen Mr. Webb 
tíz éves emlékezete szerint még nem volt gyümölcs. Itt kell elmennie a 
drótkötél előtt, melyről még ebéd előtt leszedték a párnacihát, meg lepe-
dőt. Lehet, hogy nem erre megy? A másik utat választja, a szoba felőlit, a 
kanyargósat, verbénás, dáliás virágágyak között a parkon át, tátikák és 
violák között, portulákák piros pozdorjája között, egy kerten át, amely 
nincs is itt igazán, de valahol Angliában, ám amelyet ide álmodott vissza 
a honvágy? Ki volt az asszony, aki a kertet ültette volt, él-e még, vagy 
csak a virágok élnek a porzásban és rnagszórásban, meg a megszokás, 
hogy nem ültetünk mást, mint évről–évre a tavalyit, plántáljuk az emlékek 
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parancsát? Nagyanyja jutott eszébe és kertje Akaroa Harbour felett a 
hegyoldalon, ott voltak ilyen virágok ekkora burjánzásban és a virágok 
idegen tengerre  néztek és idegen csillagok néztek le reájuk. De a tenger 
és a föld csak nagyanyjának volt idegen, Sophie nem ismert mást, apja, 
mama sem, a Dél Keresztje volt az otthoni csillag, nem a Göncöl szekere. 
Nagyapjának sem volt idegen. Nagyapja a Comte de Paris–n született a 
Tasman tengeren. Új Zéland csak a devonshiri öregasszonynak volt, ma-
radt idegen, hiszen itt nem táncolt a nap húsvét napján és amiben ő hitt, 
nem tisztelték a lányok, a vők, az unokák. Sophie is megmosolyogta, 
hogy jót jelent a szeplő a bal melle fölött. Megmosolyogta bakfis korában, 
nem szeretett rá gondolni később, amikor az irodalom adott neki hősöket, 
nem az élet. És mégis, lám vár valakit, akinek ki kell lépnie a kertbe, aki 
az ura lett, akihez ezentúl tartozik, akit babonásan jövendölt meg egy folt 
a testén, hogy egyszerre csupa rejtelem lett az élet, mint a csapásokká 
gabalyodott út a mentafa után a törpe eukaliptuszok tyúktrágyán hízott 
eldorádójában, irányukkal az istállók felé, amelyekben nem tehenek ké-
rőztek többé, hanem autók. Az élet rejtelem lett, mint a borotva és haj-
szesz a polcon, mint a sportzakó szaga, amelyhez hozzányomta a Beards-
ley–mintás ruhát a reggel. Az élet csak egyedül egyszerű, egyenes; 
kúszává, csomóssá lesz, ha máséval kötődik össze, mert ki tudja, kicsoda 
a másik és hová visz egy kapcsolt sors két életet? Kicsoda ez a 
szőrösmellű férfi, aki furcsán ejti a legszebb szavakat? Aki lekívánta ró-
lam a türülközőt, de mégsem nyúlt hozzám és engedélyt kért, hogy felhív-
ja a lányát, mint egy kisgyerek. Kihez mentem hozzá, ki az, aki választott, 
engem, akivel csak versformákat vitattak a férfiak? Mért engem, amikor a 
világ minden városában várta egy régi szerelme, mert mint a tűz terjedhe-
tett el a hír, hogy Inez meghalt ... 

Levendula van a kerti ajtó előtt, felnyurgult, borzas, kórós szárú, mint 
egy kisebb bokor, akkora. Cseresznyefa mögötte messze ... Nagyapa ki-
ment a kikötőbe és az első lányt, aki megtetszett neki, lehozta a hajóról. 
Nagyanya huszonhat volt, nem tetszett Devonshireben senkinek. Hazavit-
te Akaroába, a házba, amely körül cseresznyefák álltak francia strázsát. 
Ez lett a bordóiak álmából, cseresznyefák a Banks félszigeten, nem koló-
nia. Tudta nagyapa, tudta nagyanya? Ki a másik? 

Kopott, szürke levendula őriz egy kezdődő utat, amely almafák közt 
halad az útvesztőig, ahol az eukaliptuszok elveszik azt a kicsi kilátást, 
amit a mentafa sátora meghagyott. Ott volt egy,kor a baromfiudvar, ár-
nyaknak kellett az a pár bokor. Mr. Webb felhagyott a majorsággal. Nem 
érdemes velük vesződni, mesélte reggelinél, amikor János azt kérdezte, 
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honnan van a tojás. Ágyas dobozban érkezik a tojás, fagyasztva a csirke, 
légmentes plasztik pakolásban. Nincs vész, nincs vesződség, nincs bél, 
vér, mocsok. – Steril dolog –, mondta Mr. Webb, csak fel kell venni a 
kagylót. 

Várok. Nem érdekes? Valakire várok, aki telefonál. Felhívja lányát, aki 
hazajött, amikor a baj megtörtént a piros lámpánál az aluljáró előtt. Inez 
meghalt, Christine otthagyta azt a fiút és hazajött. 

Nem erre megy. A kanyargós úton megy, a verbénák, tátikák, kacagó 
virágok között megy, az európai úton, a múlt kertjén keresztül, nem erre. 
Úton megy az autóhoz, nem útvesztőn. Türülközni kezdett volna, de 
eszébe jutott, hogy száraz már rég. Semmi dolga itt tovább. Jönni sem itt 
jön. Kinyitotta az ajtót, hogy belépjen a szobába. 

Az ágy állt előtte, leterítve, nappali díszben, két párna dudorával a fej-
nél. A nyitott ablakon át látta a kertet, amelyet honvágy teremtett, vilá-
gosban a dáliákat a fagyal előtt, a jázmint, hová nem ért még a ház árnyé-
ka. Maga elé tartotta a türülközőt, az ajtót nyitvahagyta maga után. 
Félszeme a kerten volt, amíg kinyitotta a szekrényajtót a pongyoláért. A 
kertben nem járt senki. 

Nem, ruhát. Ezt a fehér frottírt, piros sávval, ahol a zipp szalad. Három 
hüvelykkel a térd felett. Nem voltam észnél, amikor vettem. Margaret 
rövidebbet hord, pedig idősebb. 

Ki fütyül? Az ablaknál termett, cibálva magán a ruhát lefelé. A kert 
üres volt, a verbénák között nem járt senki. De a füttyszó tovább cifrázott 
valahol, madarasan, játékos bukfencekkel a levegőben, de hiába hajolt 
előre, hogy gyomrán érezte a párkány élét, senki a kertben, a fagyalon túl 
az úton, az irtás lábon maradt szikár fekete fái alatt a dombhajlaton. Ne-
kem szól, nekem cifrázza, jaj merre megy? Az ajtónál termett. Az alma-
fák között jár, jaj, halkulóban a dallam, csak nem késtem el? Szaladt, 
jobblába megcsusszant a csempén, elkéstem. A fürdőszoba lőrésénél ter-
mett, ahol zsongtak a méhek. Lehajolt, látást keresett. 

A fütyörésző a cseresznye és almafák alatt járt a nóta ütemére, árnyéka 
megnyúltan követte a füvön. Haján csillant a nap, fehér shortja villogott 
és ha trikóingje csak emlékeztetett egy derékra, lába száraz maradt és 
inas, barnán bizonyított egy hosszúranyúlt nyarat. Arca megnyúlt a fütyü-
lésben, szeme előre szegeződött az irány vagy az emlékezés hangjegyei 
felé, míg kezében kulcskarikát csörgetett lépte és a nóta taktusára, hü-
velyk és mutatóujjával fogva a karika malachit kövét. A kőnek olyan sima 
volt a tapintása, mint a futónak a sakkban, amely apa után maradt. Sophié 
volt a kulcskarika, a kulcsok is, melyek szobákat nyitottak és zártak, a 
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Volkswagen, amelyen ide lejöttek, de ez mind nem volt érdekes. A táncos 
dallamot fütyürésző volt az érdekes, aki az ő kulcsait csörgeti a karika 
pendulumán, melynek símán síkos a fogója, mint a futó feje, amellyel 
húsz éve múlt, hogy utoljára adtak mattot. Kiáltani szeretett volna, hogy 
jöjjön vissza, egy percre csak, vagy hogy vigyázzon magára, ne siessen, 
de mégis siessen, valamit, hogy jelezze, hogy látja, várja. Persze, ez gye-
rekes, meg is hallhatják, késő is volt már, hátát látta a levelek közül és 
hogy ritkul a haja hátul, így csak integetett a merev zsaluk mögött, sután, 
önmagának. Az elmenőt nézte, a férfit, a férjét, aki János lett neki, 
mégmindig rövid, selypítőn a–s á–val. Az árnyék táncolt a járás ritmusá-
ra, ákombákomokat írva a fűre, nem izenetet, hanem amolyan aláírást, 
melyre nem kell Dániel, elég lesz ő. Meg kell tanulni. Ezekből tevődünk 
össze és az élet nem más, mint megfejtése a másik titkának a magam fé-
nyében. Szerelmes grafológia? Igen, ez jó, ezt fel lehetne használni vala-
miben. Elszégyelte magát. Miért? Meddig kell még írnom? És kell-e? 
Mindent megírtak, amit én megírtam, senkiről írjak eulógiát? Cikket 
Elliottnak, talán. Nem tudják megtölteni a lapot. 

A mentafa alatt járt, csak a lábát látta. 
Persze, a tanítást nem hagyom abba, beszélhet János, amit akar. Ezzel 

a névvel nem kell csinálni semmit, megint kaptunk egy hotelt és amikor 
aláírta ott, ahová egy hétvégén kertészkedő, feketerovátkás ujj mutatott, 
egy pillanatra arra gondolt: otthagyom az egyetemet. Tolla lendülősen írta 
alá új nevét, gyakorlottan, hiszen tanulta ezt az aláírást, mint egy bakfis. 
Még hétfőn is ezt írta a itatósra, mialatt egy sörényes szőke fiú Tristam 
Shandy parázna prózájáról olvasott fel valamit. Sophia Bozóky, Sophia 
Bozóky. Mikor felnézett, úgy érezte, az egész szeminárium az ő kezét 
figyeli az itatóson. ,,Put the stroke on” – súgta János az anyakönyv előtt 
és sietve felrakta az o–ra az értelmetlen vesszőt. A vessző hosszúra sza-
ladt, keresztül metszette az o ellipszisét, figyelmeztetésül, hogy neve, 
névtáblája változik, hogy Sophia McLarennek vége, nincs többé, újra 
csoportosulnak a lyukak a komputer barackszín szalagán, hogy ezentúl 
félelmes konoksággal zakatolódjék ki minden kártyára, nyilvántartásra 
ékezetlen új neve: Sophia Bozoky (Mrs). 

János eltűnt egy levél mögött és Sophie leszakította a levelet. Újra látta 
elmenőben, egyenes, kicsit peckesen járó alakját, melyet foltosan ért csak 
a nap, amint utat talált a cseresznyefa lila lombja között a mentafa sátorá-
ból kilépőre, aranylóvá pingálva rajta a sárga trikót, tükrözővé a short 
fehérjét, holbeini ceruzássá barnult lábszárán a szört, glóriássá őszbeját-
szó, tonzúrába kopó haját. Eltűnt a nap. 
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Eltűnt János is a bozótosban, ahol hajdan a baromfiudvar kezdődött, 
amelyből csak az eukaliptuszok maradtak meg, végre szabadon, kapirgá-
lásra, gyökérszakító porfürdőkre, rikácsoló esti felülésekre nem emlékez-
ve, burjánzón, napra–térre egymásra éhesen, gáncsokat vetve az ösvény 
elé. 

Darázs szállott egy fürtre. Sophie felegyenesedett. 
– Mit törődöm annyit vele? Mit is mondott Margaret? Nem, Margaret 

nem érdekes. Be kell vennem a lyndiolt. 
A darázs felszállt a fürtről. Egy Volkswagen túrázása hallott az istállók 

felől. Megborzongott. A köntös után nyúlt. Most megy, gondolta. Egy 
órám van. Lássuk Mademoiselle Levasseurt. A köntöst otthagyta az ajtó-
kampón. – Ez modern házasság lesz –, mondta és belépett a szobába. 

(Folytatjuk) 
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DOMAHIDY ANDRÁS 

Schmücke dich, oh liebe Seele2 
 (Folytatás) 
 
3 
A heverőn feküdt, keresztben, arccal a nyitott ablak és a nyúló árnyékok 
felé, előtte nyitott könyvek a takarón, melyek egyikén hamutartó fedte el 
Rousseaut a motiersi ház előtt, hogy csak a pad sarka látszott, a 
könyvettartó kéz és a napvilágította bokor jobbfele. Sophie letette 
Boswellt, a golyóstollat és az imamagasságban levő kezet nézte, mely 
mögött a ház fala fehérlett kétszáz éves költött igazságban a rézmetsző 
képzelete szerint. A képről feljebb emelte tekintetét, lustán, cirmosan, 
hogy észre vegye a jázmint a ma ragyogásában, mert a jázmint nem érte 
el még az árnyék, csak lábát nyalta mint cinkos rabszolga, aki tudja, hogy 
a hajóra, melynek oldala a palotára néz, felvonjá a fekete zászlót, mihelyt 
az óra üt. 

A bokor tavaszit, szeptemberit álmodhatott a szelíd délutáni fényben, 
miközben a pálcásan ágaskodó locsoló rózsája csápolta rá a vizet. Szept-
ember ősz maradt Jánosnak húsz év után is, neki maradt, ami volt: tavasz. 
Miss Cocrane jutott eszébe, aki észre sem vette volt a szirmok szitáló, 
fehér farsangját, hanem megcélozta az utat Mr. Hillel, az uta a dombra fel 
az erdő felé, az utat az orchídeák felé. Akkor szemben, a behajtó felől egy 
férfi tűnt fel, megállt és kérdezett. – ,,You here Miss Cocrane? How nice 
and unexpected. How are you”. 

Itt kezdődött a jázmin előtt. A férfi nem tudott arról a lila orchideáról, 
amely sem póklábas szirmú, sem szamárfüles. Megkérdezte, velük tart-
hat-e. Roy visszaszaladt, az albummal a hóna alatt, Mrs Sanders állva 
maradt az úton. Miss Cocrane bemutatta. Csak John-t lehetett érteni, a 
többit nem. 

Sophie az erő vonalát nézte az irtás ide keskenyen nyúló nyelve mö-
gött, Christineről volt szó, azután más nevekről, kiket ugyancsak nem 
ismert. Átmentek a fagyalsövénybe szorított kiskapun, keresztül az úton, 
megcélozva egy keréknyomot. Az irtást felverte a fű, bokrok húzták ki 
magukat benne, önérzettel mintha fák lennének. A fák a hátukon feküd-
tek, kazalba húzva, rajtuk vad viszkária kúszott, meg futó korál. Miss 
Cocrane szava csattogott, mintha a St. Hildában tanítana természetrajzot, 

                                                           
2 Megjelent az Új Látóhatár 1970. évfolyam 4. számában. 
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Roy a megnevezett virágokhoz szaladt, letépett egyet és az albumba rakta. 
Mr. Hill néha közbeszólt, halkan, kérdés formában ajánlva egy virágnak 
más nevet, mire Miss Cocrane utazásáról kezdett beszélni és hogy micso-
da kelyhe van a genciánának az Alpesekben és hogy ez az ausztrál 
centaurium (lopva Mr. Hillre pillantott,  aki a virág lilájába merült és nem 
szólt semmit) szegény rokon. Az ismeretlen férfi akkor megszólalt, hogy 
genciánák nyílottak arra is, ahol ő volt gyerek. Sophie a maga havasaira 
gondolt és kérdezett. ,,Európa egy lehetetlen sarkában” – volt rá a felelet. 

Macska ment a verbénák között, álmosan, jóllakottan. 
Mért maradt mellette? Vagy a férfi szegődött hozzá? Az erdőben páros 

keréknyommá keskenyült az út, Roy elől szaladt, Mr. Hill vezetett, aztán 
Miss Cocrane és Mrs. Sanders. És ők. Miss Cocrane arról beszélt, hogy 
egy bizonyos kor után nem érdemes sehová sem elmenni, a saját táját kell 
újra felkeresnie az embernek, mint a végüket érzőelefántoknak a mese 
szerint. ,,Ez Tarzan” – súgta a férfi Sophienak és nevetett, Roy jelent meg 
újra, kék virággal. ,,Nem, nem, ez sem az, – mondta Miss Cocrane.” – 
Még nem is lehet. Egy tisztáson voltak,a patakhoz közel. ,,Huszon, 
huszonhány éve volt, hogy tanítottam Beryl's Bendben? Ezen az úton ér-
tünk oda.” Roy megállt az anyja előtt. Mrs. Sanders zsebkendőt húzott elő 
a fiú szivarzsebéből, Roy belefújta orrát és elszaladt. Lába kaszált, ahogy 
szaladt, rózsaszínű térde volt. 

A macska kilépett a verbéna ágyból és az ablakkeret határolta kertsze-
letből. 

A férfi felvette a virágot és két megcímzett boríték között tárcájába tet-
te. ,,Mért teszi el – kérdezte Miss Cocrane –, ez egy közönséges virág?” – 
,,Szeretem,” – mondta a férfi és megindultak újra. Sophie visszalapozott a 
könyvben. Ha így haladok, nem lesz ebből cikk sohasem. Visszalapozott, 
szeme végigfutott a bekezdéseken, amíg Neuchatelben volt újra. Azt a 
részt kereste, ahol Rousseau először beszél Boswellel, illetőleg Boswell 
hogyan fonja be Mademoiselle Levasseurt, aki úgy őrizte az üldözött, 
beteg remetét, mint egy testőrcsapat. Motiers, itt vagyunk, mint Dhotel 
könyvében a képen. ,,She was a lively, neat French girl” – szúrt a szemé-
be a naplóból. Ez Thereze Levasseur. Hat gyereküket tette ki egy párizsi 
lelencház elé. De őrizte, mosott rá, hált vele. Boswellt beengedte. De 
Boswellnek egy rendes nője nem volt, csupa londoni szajha, holland utca-
lány, olasz masamód. Itt van egy csillag a neat French girl után. Negy-
venhárom éves volt. Akkor. Ezt mondja a lábjegyzet. Idősebb volt, mint 
én.  
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Még előbbre lapozott, csupa ismerős tájék felé. Érdekes nő volt ez a 
Levasseur. Mindenkit elzavart. Aki bejutott, azt Rousseau zavarta el, vagy 
Rousseau veséje. Milyen okosan rejtett ez az örmény kaftán egy bőrrel 
védett tágszájú üveget . . . Boswellel beszélt, sokat, ezzel az undorítóan 
lotyogó piperkőc sznobbal, aki úgy forgatta az ujja körül ... Egy magyart 
is beengedett. János azt mondta tegnap, hogy biztos erdélyi volt. Kérdez-
te, ki volt, de Pottle nem adja a nevét. Mi az, hogy Transsylvania? János 
oda való. Ott van genciána, nagy, igazi. Egy emberöltőnél hosszabb köz-
tünk a titok. Örült neki, hogy egy magyar is bejutott, megpaskolta. 
Thereze. She was a lively, neat French girl. Mit esznek a levasseurökön a 
férfiak? Mi ez a közönséges varázs? Mert a kenyerük fehér és puha, mint 
a mellük?, anyásan szeretős, szeretősen anyás? Kezük simogatásában 
van–e a delej vagy a szemben és a szóban, az omló ruhában, vagy ahogy 
megállnak egy gyümölcsfa alatt? Nem kell tudás és idegen istenek, csak 
odaadás, józan áldozat? Egy kis szeletnyi téboly, amikor a szem zöldbe 
fut? Mi hát a szerelem? Szolgálat, eldobott szabadság? Az ostobák osz-
tályrésze–e a boldogság, azoké, akik szépen vasalnak, hogy sima és meleg 
az ing a férfi testén, akik petrezselymet gyomlálnak, mint mama? Mint a 
nagyanyám, aki megpaskolta ágyazáskor a párnát? Mint János engem, 
hogy csodálkozva néztem a szemébe? 

Jaj, nem lesz ebből cikk soha, megöl Elliott. Ez a Levasseur írni sem 
tudott. Boldog volt mellette Rousseau. Hol a jegyzetem? Üres. Még nem 
írtam semmit.  

Jó leszek én neki? Megszépül mellette az életem? Mért ment el? És ha 
elment, mért nem hozott valakit magával, azt a Judithot Vancouverből, 
azt a lányt Bruxellesben, aki csak rá várt egy életen át? ,,Maga még mehet 
– mondta Miss Cocrane –, maga még fiatal, magának még érdemes. Ne 
gyászoljon, éljen.” János hazajött egyedül. A szabadalmát sem tudta elad-
ni, azt a prést, amely kockákba tömöríti a városok megemészthetetlen 
hulladékát, hogy csak le kelljen ereszteni a tenger közepibe. ,,Pihenni 
jöttem a fákhoz és füvekhez” – mondta akkor János. ,,Menjen el” – mond-
ta Miss Cocrane. 

Lapozott. Rousseau herborisant, mutatta az új metszet. Hajlott a háta, 
kezében bot, a másikban virág, gyökere lóg, göröngyöcskék rajta. Valami 
hegy hátul, ködben. Mi az a fa a dombon, mi az a sok gyom, ez a botani-
kus dáridó a botanikus költő lábánál és mi az a kezében, milyen virág? 
János azt mondta, hogy már nem ismeri őket, úgy tanulja könyvből újra 
őket, hogy felébredjen a szunnyadó tudás. Egyre–másra emlékeznék. Ez 
az ő múltja, az ismeretlen fa, a gyomok, a rousseaui virág. 
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A nap sugara pirulni látszott a jázminon. A jázmin lábára már nem ju-
tott, ahogy bukóban volt a háztető gyümölcsfás oldalán. Hány óra? Most 
érhetett oda. Nem siet. Megígérte, hogy nem siet.  

Mi sem siettünk. Egyszerre villássá vált az út. Miss Cocrane nem em-
lékezett. Hogyan váljunk ketté, ki találja meg az orchideát? Roy kiszá-
molta: eeny, meeny, mina, mo. Mint egy mágus. Így maradtunk az úton. 
Mi ketten és Roy, akit Mrs. Sommers rám bízott. Akkor voltunk először 
mi ketten. Egy hülye gyerek számolt ki minket egymásnak. 

Miért jöttem volt ide? Azért, amit neki mondtam az úton, a virágok 
miatt? A szeptemberi tavasz miatt, amikor egy kis időre minden virágba 
lobog a forró és esőtlen nyár előtt? A virágok miatt csak, vagy hogy 
hátterül legyen ennek a tanulmánynak Rousseauról, ahogy látogatói látták 
Motiersben? Atmoszféra, l'ambience? Roy előttünk szaladt Victoria ki-
rálynő jubileumi albumával kezében, melyet két gumiszalagzárt össze. 
Virág nem volt, az orchidea szőnyegnek hamva sem. Nem törődtem vele. 
Úgy volt igazságos, hogy ő találja meg, Miss Cocrane. Az igazat mond-
tam. Jött ez a társaskirándulás, kapóra, utolsó héten az utolsó terv előtt. 
Az elsőéveseknek kellett csak előadnom, Ibsent, Shawt, álmomban is fújt 
lemezt. Busz túra, csupa ismeretlen. Kikapcsolódás, virágok. Igazat 
mondtam. Amikor János azt kérdezte, hogy ez-e az egész, és ha ez az 
egész, akkor irigyel, mert az enyém egy megoldott élet. Akkor eszembe 
jutott Margaret. És akkor beszélni kellett mamáról, és arról, hogy a coll-
ege nem volt megoldás, hiszen megszoktam a házunkat mamával, a ker-
tet, melyben nem dolgoztam soha, csak a dudvát húztam ki a pázsit 
egyenruha zöldjéből, hiszen mamáé volt a kert. Szerettem a kámforfa illa-
tát, ha szobámba hozta az esti szél a kikötő felől. A collegeban lárma volt, 
sok lány, kellett nekem a magány. De a magány sem volt jó, Margarettel 
még rosszabb. De Margaretről nem beszéltem neki. Hogy fiúkat hozott 
haza. Fiatal fiúkat. 

– Mit csinál, mikor haza megy –, kérdezte akkor János. 
– Amit máskor. Olvasok. – Csak európai férfi kérdezhet ilyen szemé-

lyest, ilyen modortalant. 
– Szereti, amit csinál –, mondta a férfi. 
– Szeretem. Mást nem is tudok. 
– Nem ismeri az életet –, mosolygott rá a férfi. 
– Könyvek lapjai között volt az ujjam, mióta megvagyok. Én nem is-

merem? Kicsoda maga? Tudós? Maga ismeri? 
– Csak építész. 
– Miért jött ide? – Csodálkozott, hogy ide futott ki a kérdés a száján. 
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– Úgy éreztem, hogy ide valahova kell jönnöm valamiért, amit nem tu-
dok magamban definiálni. Talán, hogy emberivé szelídítsem magamnak 
az anyagom. A követ úgy adta a föld, mint a fát, a nádat. A tégla is őrzi a 
kemence melegét. Vasbeton lett az anyagom. A vasbeton kopár magányt 
teremt, nem boldogságot. Az építész feladata, hogy megadja a boldogság 
keretét. 

– Nem csak a beton teremti azt. 
– Tudom, – mondta a férfi. 
– Megtalálta? 
– Mit? 
– A megoldást. 
– Kilenc hónapja halt meg a feleségem. 
– Ó. És még mindég ... Istenem. – Elhallgatott. Aztán hirtelen, váratla-

nul: 
– Miért mondta ezt? 
– Mert valamire rájöttem itt–, mondta a férfi. Valahol madár szólt. 
– Mire? 
– Hogy egyedül nem lehet. Vagy csak én nem tudom. Egyedül. 
Roy szaladt vissza, kék virágot mutatott, János megmondta a nevét. 

Roy kinyitotta az albumot, találomra, egy kép elé tette, ahol a királyné 
Albert mellett áll és felnéz rá.  

Az út lejteni kezdett, majdnem ösvénnyé satnyult, közepén cserje vert 
gyökeret. A fák az égig értek, koronájuk ott kezdődött a magasban. Alat-
tuk páfrány és bozót között kardél levelű fiatal fák versenyeztek az ég 
felé. 

– Maga miért van itt? – Hirtelen jött a kérdés, Sophie megpróbálta el-
ütni. 

– Keresek – mondta – egy virágot. 
A férfi nem szólt semmit. 
– Van időm. Ilyenkor, vizsgák előtt. Nincs senkim. Elharapta. Meg-

bánta, hogy mondta. 
– A diákjai, kollégák, az irodalom –, próbálta bátorítani a férfi. 
– A tanítás hivatás. 
– Maga tudja, ez mit ér. 
A férfi nem szólt semmit. Kövesebb lett az út, lejtett. Roy előttük bo-

torkált. Kedve elmúlt, lehorgasztotta fejét. 
– Egyszer csak jön egy tisztás és ott lesznek. Egy halomban, mint egy 

szőnyeg –, mondta a férfi. 
– Itt sötét van, itt nem nő virág –, mondta Roy. 
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– Öt szirma van, liláskék, a közepénél fehér. Miss Cocrane tudja. Itt 
tanított egyszer egy iskolában. Megtaláljuk. Mi, nem ők. 

A fiú elindult.  
A fákra folyondárok csavarodtak, a páfrányok megnőttek. 
– Forduljunk vissza? Ez a fiú fél –, mondta a férfi. 
Akkor Roy hirtelen megállt. Sophie is. Mert lent, az út könyöke mö-

gött volt a folyó, loccsantva–toccsantva, vidáman szaladt a fák alagútján 
keresztül új alagútba, az ismeretlen felé. De itt, ahol elfelejtett gázlót vá-
gott egy régi csapás, napfény konfettije csillogott a parton és az ellapult 
meder homokján. Roy felkacagott, a gázlóhoz szaladt, ledobta magát egy 
kőre és ivott. 

Szorítást érzett a karján. Nem értette. Elhúzódott volna, de a férfi nem 
engedte. Ránézett. Tekintetük nem találkozott. Mert a férfi felfelé nézett.  

És előttük, fent, a magasban, egy horoszkóprajzú fa hajló ága hónaljá-
ból mint egy zuhatag omlott a víz felé valami sárga, füzéres virág. A nap 
megcsillant rajta is, akár a gázló falatján, a magasban ernyőt tartott feléje 
egy ritkuló, lapdacsos korona. A füzér tömött volt és mozdulatlan, mint az 
örökbe csendesült pillanat. 

– De szép, de szép –, kiáltotta a lány. 
A fiú ivott. 
– Mint a haja –, suttogta a férfi. 
Sophie ránézett, meglepetten, alig értve, csodálkozva. Hozzá kellene 

simulnom, ilyenkor kell hozzásimulni egy férfihez. És akkor látta. Látta, 
hogy a férfi a virágot nézi és a virágon túl egy apró kicsi felhőt, nem őt, 
nem őt és hogy más hajáról beszélt, aki nincs itt. Mért szorítja még a ka-
rom, ez nem az én karom, miért? De maradt, mert nem akart zavarni, bon-
tani egy varázst, amíg Roy fel nem kelt és anélkül, hogy rájuk nézett vol-
na, megindult hazafelé. 

A nap jázmin hegyét érte csak, fénye a domboldalt, amerre az út veze-
tett a fáról csorgó virág felé. Miért jött akkor haza, Vancouverből, Cara-
casból, Bruxellesből és Bécsből, miért jött vissza a világból ide, pár nél-
kül, miért hívta fel telefonon, hogy beledobbant a szíve, amikor meghal-
lotta a vének ejtett w–t: ,,I wish to talk with Miss McLaren”. Christine 
miatt? De miért mondott igent, miért találkozott vele, amikor az úton alig 
szóltak egymáshoz, más asztalnál ültek a vacsoránál és hajnalban dudált a 
busz, hogy induljon a társaság tovább dél felé? Miért kérte meg? Mert 
hasonlított arra, aki nem volt többé? De Sophie tudta, hogy nem ez az 
igazi kérdés. Az igazi kérdés, miért ment hozzá? 
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Becsapta a könyvet. Hol van? Az istenért, hol van? Azt mondta, vi-
gyáz. A férfi, aki János lett neki, azt mondta, vigyáz. Statisztikailag való-
színűtlen. Egy családban. Mégegy olyan baleset. 

Megyek eléje. Lehet, hogy nem kapott vonalat. Az is Christine miatt 
volt, az a másik baleset. 

Rágyújtott. Azért szívtam ennyit, mert nem jutok ezzel a vacakkal elő-
re. Talán Therezet fogom kidomborítani, aki érdekel. Rousseaut sokan 
megírták, jól. Neat French girl. Ápolta, mosott rá, ráncba szedte, ha nya-
valygott. Cseléd. Ragaszkodó? A szolgálatban ez valahogy benne van, 
nem kell a jelző. Szolgáló jobb szó. Agyas még jobb, ebben minden ben-
ne van. Agyas és feleség két út. A királynő hogy nézett Albertre azon a 
képen. Miért nem lehet egy másik véletlen pillantását elfelejteni és mért 
fakulnak szürkébe az évek? János azt mondta, hogy ő a boldogság keretét 
keresi, ő, az építész. 

Elmegyek elébe. Az istállónál átvágok. Át az irtáson az útra. Mit vi-
gyek? Lehet, hogy nem kapott vonalat, még mindig vár. A szandálom. 

Elnyomta a Philip Morrist. Felállt, szandáljába bújt. Nem viszek sem-
mit. Csak késik, statisztikailag nem lehet. 

Becsukta az ajtót, végigszaladt a folyosón. Az iroda előtt lassított. Fel-
vette a telefont, a vonal halott volt, letette. Televízió szólt a nappaliból. 
Nem kell rohanni, nincs semmi baj. Akkor is Christine miatt volt. Ha ak-
kor azt mondja Inez, hogy gyere haza velem Christine ... De nem mondta. 
Kitakarította a szobát, a konyhafülkét, elmosogatott. Christine nem is 
ellenkezett. Mondta, hogy Greg így szereti az egészet, ilyen disznóólnak. 
Szó nélkül hagyta, hogy anyja betegye a tiszta ruhát a szekrénybe. 
,,Christine neked erre vigyáznod kell, ha meglesz a kicsi . . . nem lehet az 
egészet egy fekete pulóverben végigcsinálni, lassan nem megy rád a nad-
rág. Mi modernek vagyunk . . . apád is megérti. Ha azt mondod, hogy ez 
így becsületes, ez a kapcsolat, így ... ” De mért nem hívta? Félt? Christine 
nekem azt mondta, hogy ha hívja, az anyjával ment volna. Ott hagyott 
volna mindent. Greg három nap óta nem aludt otthon. Szabadság. Azzal a 
nagyfogú szőke lánnyal aludt a pszichológiáról. De Inez nem hívott, csak 
takarított. Még teát sem csinált. A kicsiről beszélt, túlkiabálta a porszívót. 
Christine a beágyazott díványon ült, maga alá húzott lábbal és hallgatott. 
Nem hívta haza. Belehajtott a pirosba. 

Ahogy az ajtón kilépett a kertbe, a levendula megcirógatta a lábát a 
térde fölött. Nagyon mini ez a ruha. Nem voltam az eszemnél, amikor 
vettem. Nem is vettem. Christine nem engedte kifizetni. 
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A nap haránt sütött a homokbuckák felől, a tenger felől. Az almafák 
árnyéka megtört, ahol a falhoz ért a pázsit, elmosódott a szőlőben. A 
szárny végére pillantott. Nem, nem lehet látni a fürdőszoba ablakát, arra 
már mindent befutott a szőlő.  

A lépcsőről az ösvényre lépett, a mentafát nézte az ösvény végén. Já-
nos azt mondta, olyan mint a fűz. Mes cheres amis quand je mourrais, 
plantez une saule au cimetiere . . . Inez sírján semmi sincs, csak zöld 
gyep. 

Mért tanultam franciát? A Conte de Paris miatt? Száz éve múlt, hogy 
született a nagyapám. Francia reménység. Brit birtok lett Új Zéland, mire 
partjához ért a hajó. Miben reménykedett Inez? Itt a cseresznyefa nem 
hoz gyümölcsöt. A mentafa olyan, mint a fűz. Belehajtott a pirosba az 
aluljáró előtt. 

Micsoda sűrűség. Egyszer itt tyúkok kapirgáltak, mondta Mr. Webb. 
Steril a gyári csirke, nincs baromfi. Mr. Webb butcherbirdeket etet, 
apróravágott marhahúst visz ki a vágódeszkán és fütyül. Rendőrsípból. 
Este hétkor. És jönnek a madarak, elsiklanak a magasratartott vágódeszka 
felett, koppan egy csőr, eggyel kevesebb hús van a sorban. Inez balesete 
egyszerű volt, beleszaladt a pirosba, a mini Minort felnyársalta egy Mer-
cedes. A rendőrség csak megállapította a tényeket. 

Áthatolt a. bozóton. Ágak karmolták lábát, kezét.  
Nincs semmi baj. Pókhálós lett a ruhám. 
Itt az istálló. VW sehol. Hallottam feltúrázni, mikor elment vele. Talán 

máshoz ment. Egy szőkéhez, akinek haját arcába fújja a szél, mint egy 
cigarettareklámon. Mademoiselle Levasseurhöz. Teljesen elment az 
eszem. Miért kellett Rousseaunak egy ilyen nő? Hagyni kellett volna. El 
sem ment volna, vagy megölelt volna és elmentünk volna együtt Beryl's 
Bendbe telefonálni, ahol Miss Cocrane tanított Jean Jacques idejében. 
Nem találta meg az orchideát Mr. Hillel. Talán egy farmerfiú vitte el oda 
egyszer, a patak mellé a tisztásra, ahol lila volt minden, mint egy szőnyeg. 

Macska nyávogott rá a kocsiszín mellől. Az ajtónak ajnározta testét, 
dorombolt . 

Elmentünk volna együtt. János felhívta volna Christinet, intett volna 
nekem, hogy beszéljek én is vele, mint tegnap. Vele kellett volna men-
nem. Nem csináltam semmit, jegyzeteket sem. 

Megkerülte az autókat. Itt kell levágnom, át kell mennem ezen a sűrűn. 
Piszkos lesz a ruhám. Egy macskám sem volt. Ha legalább egy macskám 
lett volna. Margaret sem kellett volna. Christine megkérdezte volna, hogy 
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vagyunk. Mit kell ilyenkor felelni? Hogy mézeshetezünk? Rémes. A sta-
tisztika ... 

Balra, odébb, papírfák szakállasan foszló kérge fénylett a kiszáradt ér 
medre mentén, partján kóróssá vált dudva hirdette a nyár végét. Az ér, a 
papírfák mögött kezdődött az irtás, melynek déli karélyát, a dombra futót, 
szobájuk ablakából nézte volt. Ám az irtás itt laposra terült az országútig, 
melyet hézagos fasor jelzett, mögötte teetreevel benőtt homokdombok 
bálnacsapat háta a tengert jelezte, a sós szelet. Vigyázva lépett, nem egy 
esetleges kígyó miatt, a ruháját akarta megtartani fehérnek. Felismerte a 
hórihorgas kóróssá vált növényt, melyet dudvának gondolt az istállótól. 
Óriás Kengurúkarom. A szár végén fonnyadtfakón lógott laza, bársonyos 
virágja sárga ajka, üresen meredtek a porzók, kocsányba keskenyedett 
méhük csak emlékezett a harsány vörösre, a tavaszra, a vízre a mederben. 
Kezével széjjelhajtotta őket maga előtt, úgy ért a mederhez, hol puha és 
selymes maradt a fű és szandálja úgy süppedt, mintha nedves lenne még a 
homok. Nyomot keresett, de nyom nem volt, pókok sem voltak, csak 
foszlott, poros hálócafrangok, melyektől viszolygott, míg elvénhedt virá-
gok cirógatták arcát, vállát, kezét. 

Három ugrással kint termett a papírfáknál, az irtás szélén. A földön 
égetés korma látszott, kitervelt, decemberi égetés. A fákat barikádokká 
seperte a bulldózer és mikor a tűz jöhetett, egy–kettő kikerülte a szél és 
láng szeszélyét, elhagyott sáncnak maradva, mely nem véd sem eszmét, 
sem hitet. Néhány fa állva maradt, félkezén állt tótágast az út irányában. 

– Ezt a fát célzom meg –, mondta. Azt hitte, közelebb lesz az út. Vagy 
menjek vissza, várjam, várjam a szobában? Vagy menjek rendesen, a 
letérőúton, amely ide vezet és amelyen vissza is kell jönnie? A fagyal 
mellett, hogy lásson az, aki nem nézi a televíziót? Ez hurok és kitérő, le-
gyek a lassító autók célpontja ebben az alig forgalomban, amikor lassan 
mindenütt felszolgálják a vacsorát? Vagy vágjak itt neki, egyenest. Fél 
mérföld, több mint gondoltam. Jó tíz perc. Ha közben jönne, elvétem. 
Nem. Integetek, észrevesz, megáll, kiszáll az autóból, jön elém. Fehérben 
vagyok, rámsüt a nap. Meglát. Ezt a ruhát Christine–nél vettem, azért 
olyan rövid. Mini–mini. Nem mertem szólni. Christine–nél csak ilyen 
van. Mini–mini. Integetek, ha látom a kocsimat. Falcon–ja Christinenek 
maradt, hála Istennek. 

Nekiindult az irtásnak. Szeme az út üres pálcáját figyelte a hézagos fa-
sorral, fel–felpillantva, mert kerülni kellett a kormot, a bukkanókat, me-
lyeket betöltött a súlytalan hamu. Így, hogy hol az útra, hol a lába elé né-
zett, látta, hogy a koromsivatag faszenes, hamus fövenyén kicsi füvek 
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törtek át, zöld sörték a zsombékok tövigpörkölt üstökéből, itt–ott egy nö-
vendék fa eredt meg váratlanul, pedig Mr. Webb szerint december óta 
nem volt eső. Három autó tűnt fel a motel irányából, útban a város felé. 
Ezek moziba mennek. Az enyém szemből jön majd. Sietnek. A szabadtéri 
moziba sietnek. Ott, igen, fejlebb van egy darab, ahol egészen ritka a fa-
sor. Azt a részt kell figyelni. A letérőn nincs forgalom. Ha azon jött volna, 
míg idáig értem, meghallottam volna. Nincs semmi baj. Még oda van. 
Christinenek telefonál. Biztos, nem kapott vonalat. Ott is halott a vonal. 

Elvetélt. Nem volt a temetésen. Kórházban volt, elvetélt. Amikor Greg 
jött, kidobta. Menjen vissza a szőke szukához. Szegény Inez. Micsoda 
név. Vajon, törődnek–e a halottak velünk? Mióta János van, mama is itt 
van újra, kérdezem, mit szólna, Istenem, csak látná. Ha Inez tudná, hogy 
Christine hazatért? Vagy ez volt az áldozat? Hogy csak a halál menti meg 
annak az életformának, amelyben mi is kételkedünk? Greg azt mondta, 
nem kell házasság, nem törvény és forma tart meg egymásnak egy férfit 
meg egy nőt. Hát, mi tart meg? Levasseur és Victoria? Nagyfogú szőke 
lány a pszichológiáról? Christine kidobta. Nem volt jelenet. Inezzel sem. 
Inez nem Greg miatt halt meg, nem Greg miatt nem lett emberré az emb-
rió. Többet tudok, mint János. Christine elmondott mindent. 

Lábánál egy fiatal fa csontvázát jelezte a hamu fehér, kusza arabeszkje 
a földön. Mama egy rózsatő alatt fekszik, virult a rózsa, amikor Jánossal 
kimentem hozzá. Elmartam mindenkit? Hozzám nem jött senki. Hátha 
hoz János Philip Morrist. Az autók eltűntek, üres lett az út. Sophie az első 
barikádhoz közeledett, mely mögött egy hírmondónak maradt fa állt, üsz-
kösen, feketén. Ez nem az a fa. A tótágast álló felé kell mennem, mely 
felett a nap ragyog, mint egy cégér. 

Christine miatt mentem volna hozzá? Azért, mert elmondott mindent, 
anyja akartam lenni és nem feleség? Mert lemondtam a szerelemről, hát 
szántam Christinet, szántam Jánost? Kellek-e én Christinenek, kellek-e én 
egy húsz éves lánynak, aki egyszer már kirepült, aki egyszer újra kirepül 
egy új Greghez, egy törvényes vagy nem törvényes Greghez? Jánossal 
kellett volna mennem, várni a vonalra Beryl's Bendben, nem a nedves 
türülközőt szorítani magamhoz. Nem vettem be a lyndiolt. Inezből kivet-
tek mindent, amikor Christine született. Roy szaladt a jubileumí album-
mal a hóna alatt egyik virágról a másikra. Nekem nem kell, én nem aka-
rok, nekem talán nem is lehet gyerekem. Mrs. Sanders negyvenhárom 
volt, amikor szülte Royt. 

Elhagyta a csontváz fák láncát, közelebb jött az út. A nap lejjebb bu-
kott, a magát megadó fa két karja közé. A dombok elsötétültek, a nap el-
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sütött felettük, a teetreek bozótosában fészket rakott az éjszaka. Egy autó 
jött, teherautó a városka felől. 

Miért, mit várt János? Mikor utalt rá, azt hittem, tréfál. A mi korunk-
ban? Svédországban szokás, mondta. Mi itt vagyunk délen. 
Kintfelejtettem a lyndiolt a fürdőszobapolcon. Nem szólt semmit. Nézett 
rá, megfogta, forgatta a kezében és visszatette. Megsajnáltam. Akarattal 
hagytam kint, ez az igazság. Féltem megmondani, hogy félek. Hátha 
olyan lesz, mint Roy, vagy rosszabb? Nem kell félnem, mondta 
Profeszszor Monroe, biológiailag fiatal maradtam. Negyvenhét 
chromosoma negyvenhat helyett és olyan lesz a fiam, mint Roy. Elmara-
dott. Hülye.  

A lyndiolt el kellett volna tenni, a fiókba vagy a táskába vissza. De mi-
ért rejteni, miért álcázni, hogyan lehet szép a jövendő, ha hazugság áll 
barikádnak eléje? Nem hazugság, hallgatás. Talán beszélni kellett volna 
róla, nyíltan, nemcsak utalva, vallva, megmondani, hogy félek, hogy nem 
merem, hogy nem magam miatt, az új élet miatt nem merem, micsoda 
monstrum fiút szülök neki, hogyha fáradt a méhem. Konfucius vénembe-
rek gyermeke volt, ott vannak a bibliás példák, Ábrahám és felesége Sára, 
Keresztelő János szülei, kik is voltak Keresztelő János szülei? Elfelejtet-
tem. Öreg emberek voltak és hittek. Hittek és imádkoztak és kérésük 
meghalgattatott. János, amikor ott ültem az ágyban pucéran és vacogtam, 
azt mondta ... 

A fák kirajzolódtak az úton, egy bálnahát mögött megállt a nap. Kan-
dikált, mint egy kisgyerek. Autó jött a motel felől, gyorsan, mintha el 
akarná érni a mozit. Meg–meggyorsította lépteit. 

Ült az ágyban a Margaret választotta hálóingben, amilyen soha nem 
volt neki eddig, ölbeejtett kézzel, a szíve dobolt. Az olvasólámpa csak a 
János oldalán égett, fényét a szekrény aljára vetve, a párnára, a kezére a 
takarón. Megbillent az ajtó, János jött ki frissen, pizsamanadrágban, tö-
rülközővel törülgetve vállát, hogy ledobja a székre, felnézzen és mondja: 
,,Take this thing off, Sophie.” 

Nem, nem jön egy autó sem, miért nem jár erre senki, hol van, mi lett 
vele? 

Margaret azt mondta a lányának, csak európaival ne. Nem, azt mondta, 
hogy csak magyarral ne, mert soha többé egy férfi sem lesz jó neki. Nem 
mozdult, maradt úgy, görnyedten, jéghidegen, érezte, hogy nyirkos a ke-
ze. Mosolyogni próbált és felnézni rá, amikor kattant a kapcsoló. A takaró 
emelkedett és süppedt az ágy, egy lábat érzett kinyúlni a lába mellett, de-
rekánál fellebbent a csupacsipke nylon, Margaret ajándéka, Boutique of 
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Sue. Lehajtotta fejét, nem, nem vagyok áldozati bárány. A könnyűség alig 
borzolta haját, amikor lecsúszott a kezére, a takaróra. A férfi kezét érezte 
a derekán, a férfiét, aki a férje lett, János hosszú ával, mintha magához 
akarná vonni. Szólni akart, hogy nincsen semmi baj, csak most valami 
kezdődik, egy eddig nem élt élet, és hogy milyen megalázó, hogy nem 
bátrabb. De néma maradt, félt hangjától, amikor a másikat hallotta, hogy 
adja oda a kezét. A férfi karja súrolta a hátát, amíg a kezét kereste, megta-
lálta, összekulcsolódott az övével. Hallotta, mintha a másik megérezte 
volna, mert azt mondta: Now you say what you wanted to say ... ”  

Azt akarta mondani, hogy nem tud, hogy régen volt, hogy elfelejtette, 
hogy nem oldódik rája a nyelve. De aztán, kisvártatva, ha akadozva is, de 
megeredt a beszéde. Valamit mondott, hogy minden jó lesz, mert meg-
próbálja, igaz volt akkor, amikor elfogadta, igaz. És egyszer csak könnyű 
lett minden, visszajött minden, a szobája, melynek ablaka a tengerre né-
zett, mama, amint ült az ágy szélén, fiatalon, haján aranylott a kislámpa 
fénye, ahogyan fejét lehajtva mondja utána a szavak egymásutánját, Thy 
kingdom come. De nem volt kislámpa, sötét volt és szürkés a kert, a jáz-
min mint egy hajló felhő, mint Jupiter. Igen, ez így jó, ennek így kell len-
nie, az élet kiteljesül, először, végre, és érezte a másik kezet a kezén és 
akkor szabadon szólt, nem kért mást, mint türelmet, hogy társ tudjon len-
ni, asszony, feleség. János hallotta, kellett hogy hallja, hogy félek, nem-
csak az élettől, az új élettől is félek, hogy baj lesz vele, hogy hibásnak 
születik, mert elkéstem, eggyel több chromozoma, elszaladtak az évek. 
De nem mondtam, hogy ments meg Uram egy Raytől, aki virágtól virágig 
szalad albummal a hóna alatt, hogy leszakítsa és királyi hercegek és csa-
tahajók közé tegye őket. Sejtenie kellett volna. Hogy mitől félek. Keze a 
kezemen volt, nem mozdult, csak ott volt, éreztem a faun lábát, mellettem 
volt, végre volt mellettem valaki és én borultam rá ... 

Miért? Nem, nem sírok, de eltűnt a nap a domb mögött és mindjárt itt a 
fasor és a fának nincsen árnyéka, Schlemillé váltak a fák. Nem jön. Hét 
óra is elmúlhatott már, ilyenkor megy le a nap, az órám is otthon maradt, 
nincs semmi velem. Nem történhetett semmi Beryl's Bendben, csak várnia 
kell. Egy fülke van csak, egy vonal. S az foglalt, nem halott. 

Autó jött a város felől. Szaporábban lépett. A lámpák távol voltak 
egymástól. Teherautó. 

Nem, nem kell kisfiú János, lyndiol kell. Huszonkét tabletta, huszon-
egy plusz egy, nem lehet elvéteni, napok rendjében sorakoznak egymás 
mellett, csütörtök, péntek, szombat. Nem kell gyermek, itt van C ristine és 
Christinenek is lesz egyszer. Be kellett volna venni, mielőtt elindultam 
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volna, de szaladtam, mintha ... Nincs semmi mintha. Mindjárt itt az út, ha 
most jönne, el is érném. Modern házasság lesz, tanítok, írok, de ellátom, 
asszonya leszek. Szedem a ... 

Jött. Fent a kanyarnál látszott közelülő két szeme, amint ereszkedik az 
egyenesre országúti erősségre állított lámpával. Elérem. Van idő. Miért 
kezdett futni? Mert hirtelen nem látta a lámpát? Tudta, hogy a fák után 
fátlan egyenes jön, a lámpa nem jelent semmit, jön, csak elbújt a fény, 
nem kell szaladni, piros leszek, izzadt és lihegő, ruhám így is poros, pók-
hálófoltos, kormos ágak nyoma rajta, mintha megvesszőztek volna, jaj ... 

Mikor feltápászkodott, egy autót látott elmenni, de nem volt sem bo-
gárhátú, sem piros. Semmi baj. Csak megbotlottam, a lábam elé kellett 
volna nézni, csupa szurok a lábam, a szandálom pántja oda. Ebben a hor-
padásban. Telefújta hamuval a szél, ha nézek sem vettem volna észre. 
Nem is sántítok, az autó sem az volt, nincs semmi baj, itt az út, ott leve-
szem a szandált, úgy megyek. 

Talpa még érezte a délután melegét a betonon. Ment. Sípszót hallott, 
hosszút, de nem érdekelte. Most jön ki Mr. Webb a konyhából tálcával a 
feje felett, hozza mint Salome Keresztelő János fejét. Elkéstük a vacsorát, 
de talán mást is elkéstünk, a statisztikának nem lehet hinni, semminek 
sem lehet hinni. Ezt mi már nem tudjuk többé, szétfoszlott a hitünk, el-
apadt, maradt a bizonytalan, a kételkedés, amely nem akar bizonyítani 
semmit. Szandálját lóbálta kezében, mint egy félvér bennszülött lány, aki 
jár az úton és nem tartozik sehová. Hajához kapott, önkéntelenül, ok nél-
kül, hiszen nem kellett hogy elsimítsa, kinek? A keze kormos volt, igen, 
tenyerével fogta fel az esést. Egy autó jött mögötte, lassított, egy fiatal 
hang kiabált. Fel se nézett. Ment tovább és meg sem döbbent, amikor ész-
revette a pirosat az útszélen. 

Lassított. Ráér megtudni. Az autó egy fa mögött állt, hátul, a kanyar-
ban, a szegélyen, ahol már nem fénylett a beton. Mit mondott? A beton az 
anyagom. Az építész hivatása megteremteni a boldogság burkát. Keretét. 
Istenem, mit ér a keret? Legalább volt három nap, egy falat idő, egy pici 
fény ...  

Miért látom az autó orrát? Távolság van az autó orra és a fa között. Is-
tenem, mi lehet, ép az orra, az üvegje is, kavics van a betonon, de szúr a 
kavics. Hátha nincs baja, add, hogy éljen, hogy éljek vele, felszedett, ma-
gához emelt, gyöngéd volt hozzám, türelmes, belém látott,aki tudta, ott a 
füzéres virág alatt, amikor elszaladtam, hogy soha senki még csak észre 
sem vett, Philip sem, minden csak mítosz volt, mama mítosza, schmücke 
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dich oh liebe Seele. De szúr, ez nem is beton, add, hogy éljen, hogy éljek 
egy nem élt életet, nem kell Elliott, cikk, egyetem ... 

János! – kiáltotta, míg szaladt. Szava elfult a futásban.  
Nem kell semmi, legyen ahogy te akarod, megölelek egy gyümölcsfát, 

mint a meddő maori asszonyok, nem lesz az ujjam könyvek lapja közt, 
vasalom az ingét, kenyeret sütök, nem kell lyndiol.  

János –, kiáltotta újra.  
Halánték félholdja bukkant fel az autó mögül. Kilépett az útra, hogy 

felfogja. 
– Sophie! What is it? 
– Elibéd jöttem –, mondta kifulladva és eltartotta magától, hogy lássa. 

– De jó, hogy vagy. – Hozzábújt újra. 
– Mezítláb . . . a ruhád ... 
– Az irtáson jöttem, hamun, kormon át. 
– De miért? 
– Veled mi van? Ilyen soká, és itt? 
– Pöfögött, aztán leállt. Azt hittem, meg tudom javítani. Azután, mikor 

én jeleztem, nem állt meg senki. 
Sophie hátranézett. Fedő felnyitva, motor, huzalok, sok színes drót, 

mint egy térkép. 
– Mindent visszaraktam –, folytatta János. – Nem tudom, nem találtam 

semmit. 
– Ó –, kacagott fel Sophie, – ó, te szamár. – János elengedte, nem ér-

tette. Sophie beült a volán mögé, lehajolt, egy kampót jobbra, lefelé fordí-
tott a gázpedáltól balra. – A vacsorát elkéstük –, mondta. 

– Fütyült a madaraknak. Ide hallott –, mondta János szórakozottan. 
Sophiet nézte. Mit akar a gázpedálnál? Tiszta piszok ez a ruha. – Mit csi-
nálsz? – kérdezte. 

– Menjünk a motelbe. Ott is hálhatunk –, tette hozzá gonoszul. 
– Mi van veled? Mit ülsz ott? Csak nem? 
Sophie begyújtotta a motort. Kettőt köpködött, aztán megindult. 
– Húsz mérföld van benne. A rezervtankban. Veled kellett volna men-

nem. Azért is szaladtam. Átülök, ülj be ide. Hogy van Christine? 
– Jól. Milyen marha vagyok. Kiárusítja a bikiniket. – Bekapcsolt 

egyesbe. – Még mindig nem határoztak az IBM–ről. Felhívtam az irodát. 
– A tükröt erre fordítom, jó? Egy fésűnek kell lennie valahol ... Úris-

ten, így nem mehetünk sehova ... A ruhám is ... 
– Akkor haza? Éljen –, mondta János és felkanyarodott az útra. 
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– Nem. Tudod, mit? Emlékszel, tegnap este? Oda megyünk. Itt, mind-
járt jobbra fel. A sziklához. Ahol öblöt formál mögötte a tenger, csendes 
és tiszta a víz. – Fésülködött. – Itt, ez a földút. Rázni fog. 

– Mi van veled? Miért oda? 
– Oda csak egy út van. Nem tévedünk el, mint délután. – Letette a fé-

sűt. – Van egy zsebkendőd? Köszönöm. 
Huppanós volt az út. János visszakapcsolt kettesbe. 
– Sophie? –– kérdezte. Előre nézett, az útra. 
– Igen? – mosakodott, mint egy macska. 
– Fagyöngy volt. Fellapoztam. Még akkor. Egy bizonyos fajta fa-

gyöngy volt. Holnap elmehetünk oda ... – Aztán újrakezdte. – Elmehetünk 
oda, ha nem bánod. 

– Parazíta? – Sophie mosolygott. – Máson virít? Máson? 
– Mi van veled? 
– Mindjárt itt a tenger –, mondta Sophie és tovább mosolygott. 
János élesre állította a reflektort. – Megint nincs veled fürdőruha. Mint 

tegnap. 
Sophie nem szólt. Fagyöngy. Nagyanya azt mondta, szerencse a folt. 
– Kell? – kérdezte és felemelte karját, előrehajolt és kibújt a ruhából. 
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BÁLINT TIBOR 

Mit kell tenni, ha a gyilkos ismeretlen?3 
 

És mindnyájan annak a városnak vénei, akik 
legközelebb esnek az agyonütötthöz, mossák 

meg kezeiket a nyakaszegett üsző felett a 
völgyben, és szóljanak és mondják: a mi 

kezeink nem ontották ki ezt a vért, sem a mi 
szemeink nem látták. (Mózes V. 21,6–7.) 

 
N.-ben 652 atomfertőzött beteg feküdt kórházban. De talán nem is he-
lyénvaló a szó, hogy feküdt, hiszen ott ődöngtek valamennyien a drótsö-
vénnyel körülkerített táborban, mint a leprások, s reggeltől estig minden 
ösztönük csak a táplálkozás felé ágaskodott, erőtlenül és hiábavalóan. Az 
újfajta bélpoklosoknak ez a telepe a város egykori fűvészkertjében erjedt 
és pácolódott, az emberi tisztátalanság alattomosan egymásba szűrődő 
páráitól. 

Napjában háromszor egy féltucat sárgára festett tartálykocsi állt meg a 
telep hátsó bejáratánál, ahol kiszivattyúzták belőlük az elkészített ételt, 
mindig ugyanazt a savanykás planktonfőzeléket, amely a betonlábakra 
szerelt tárolóból vályúkba folyt szét; a kocsivezetők visszaültek a fülkébe, 
néhány perc múlva pedig, odabent a bőrszerűen zörgő bokrok mögött, 
akár az egymásba gabalyodott kutyafalka vonítása, fölhallatszott az üvöl-
tözés. 

A betegek a köpeny alá rejtett fakanalakkal odarohantak a csatornák-
hoz, amelyek fölött kifakult sörényként hullámzott a főzelék párája, áll-
kapcsukat csattogtatták, evőeszközeikkel főbekólintották egymást, s bo-
rotvált koponyájuk ilyenkor üres ládaként visszhangzott; mások suta 
igyekezetükben fölbuktak és társaikat is magukkal rántották, úgy hogy a 
meztelen lábak erdejének tövében rémült szemek villantak meg, miköz-
ben a segélykérő kiáltásoktól még dühödtebbé vált a tülekedés: vagy 
harminc férfi, aki a fertőzéstől vesztette el látását, a levegőbe nyúlva sod-
ródott a vályúk felé, szemük színtelen volt és áttetsző, mint a zsírba már-
tott üveggolyó, ajkuk köré odaszáradt az önsajnálat mosolya. Végül fe-
hérköpenyes, gázálarcos ápolók közéjük rontottak és csépelni kezdték 
őket háromágú ostoraikkal. 

                                                           
3 Megjelent az Új Látóhatár 1970. évfolyam 6. számában. 
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A helyi lapok naponta beszámolókat közöltek a Fekete telepről, ember-
telennek és harácsolónak nevezve a gondnokságot, amely elsinkófálja a 
betegek élelmét és gyógyszerét, holott minden lakos naponta két órát dol-
gozik munkaidőn felül, hogy eltartsa a nyomorultaknak ezt a szánalmas 
hadát. Egy különös beteg kavicsot, szeget és gyökereket eszik, írták, egy 
hét éves kisfiú pedig, aki a szó legközvetlenebb értelmébenivaréretté vált, 
megkörnyékezte az ápolónőt. 

Ezekben a napokban, mikor a félelem már nem is volt félelem, csak 
valami egyöntetű zsibbadtságba dermedt állapot, az öröm pedig szinte 
kirikított az emberek közül, mint hülye röhögés a gyászmenetből, Koszi-
nuszt, az öreg bölcselőt és lélekbúvárt, aki évek előtt híres tanulmányokat 
írt a gyermekek lelkületéről, már bolondszámba vették, s kelletlenül el-
fordultak tőle. Ellenszenvessé tette előttük az aggastyánt óriási babagyűj-
teménye is, amely becslések szerint legalább ötmillió vanádiumot ért, sőt 
voltak akik azt állították, hogy csupán az egyiptomi babákért kétszer any-
nyit ígért valamelyik múzeum. A kölykök gyakran hozzászegődtek, s ott 
lóstattak a nyomában, kiáltozva és óbégatva, vagy pöszén ejtve a szava-
kat: 

– ... Éljen Koszinusz Alfa, a szárazdajka! ... Éljen Koszinusz, a gya-
loggólya! 

Néhány városlakó, akit maradék türelme mértéktartásra intett az öreg 
iránt, s aki úgy emlékezett vissza a vén szavaira, mint saját szerelmi val-
lomásaira, amelyek immár nemcsak egykori tartalmukat élték fel a családi 
élet kínjában, de az értelem és a tapasztalat távolából valósággal 
szégyelnivalóvá váltak –, ezek az emberek inkább a gyermekeket is szét-
kergették, hogy még csúfolódásaikkal se emlékeztessék őket olyasmire, 
amire nem akarnak emlékezni.  

Mert hiszen mi értelme zaklatni a tömeget pedagógiai és lélektani fej-
tegetések hangzatos s már–már öncélú szólamaival, mi értelme naponta 
elismételni, hogy csupán egyetlen tiszta sziget maradt életünkben, kisded 
korunk két négyzetméternyi területe, amely alig nagyobb a járóka ketre-
cének világánál, mi haszna gyűjteni a gyermekszáj első megnyilatkozása-
it, mikor esténként még a város másik végébe is áthallatszik a Fekete te-
lep betegeinek ordítozása? 

De egy napon hirtelen ismét előtérbe kerültek a gyerekek, s velük a 
meghajszolt aggastyán is. V. Plazma sebészfőorvos kisfiát, 1992, május 
16-án, délután három és négy óra között egy ismeretlen férfi magával 
csalta, s a folyó felső elágazásánál, a kiégett fák alatt megfojtotta. Alig 
fedezték fel azonban az esetet, a Gomorra negyed szolgálatos robotrend-
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őre jelentette, hogy egy kislányt ugyanilyen helyzetben talált, s bemutatta 
a fényképfelvételeket is. A vizsgálat semmiféle nemi erőszakot, fajtalan-
kodást nem fedezett fel az áldozatokon, ami a gyermekgyilkosságok gya-
kori kísérője, de a merénylet így is fölzaklatta a várost. 

A lakosok képzelete felkapta a két kis hullát, a sötétben a magasba 
emelte, akár a sárgán izzó üvegfigurákat, hogy tekintetével körültapogas-
sa, míg el nem ér ahhoz a sötét csíkhoz, ahol a szorító ujjak nyoma feke-
tül, mintha egy szélespengéjű kés metszése lenne. A táborba kényszerített 
betegek aggódva és irigyen sejtették meg, hogy a figyelem róluk egysze-
ribe a gyerekekre terelődött, s percről percre türelmetlenebbül várták a 
nyomozás eredményét. 

A rendőrség azonban egyhelyben topogott, jóllehet a főnyomozó, B. 
Dextrin úr, unokaöccse volt a gyerekbarát aggastyánnak, s mint egyetlen 
jogutód, állítólag mindent el akart követni, csakhogy a gyors leleplezéssel 
kedvében járjon Koszinusz Alfának. Száztizenöt hatósági alkalmazott 
hordozható készülékekkel járta a várost, amelyeken a szóbeli jellemzések 
arcvonásokká alakultak át: a tanúk fölidézett arcképeit behelyezték egy 
százötven méter hosszú, kibernetikai nyomdagépbe, amely a gyakran is-
métlődő jelekből megszerkesztette a gyilkos mozaikképét. De már az első 
levonat oly iszonyú s ugyanakkor nevetséges ábrát adott, hogy el kellett 
hajítani, hiszen ez az alak maga a sátán volt, aki vigyorogva nézett a 
szemlélőre, pusztító erejének felsőbbrendűen magabiztos derűjével. Lát-
szott rajta, hogy arcát az egyetemes gyűlölet formálta. 

Ki ölte hát meg a kicsinyeket? 
Az óvodák előtt, melyek függőlegesen felállított, hatalmas műléphez 

hasonlítottak, falba vájt rekeszeikben csupán egy–egy gyereket őrizvén 
elszigetelten, nehogy érzelmeikkel egymásra hassanak, a déli órákban 
már szülők ácsorogtak. Sokan közülük munkahelyükről szöktek meg, 
hogy kézenfogva vezessék haza gyermekeiket, s némelyik iskola kapujá-
ban esténként a magánkocsik mellett néhány robotembert is lehetett látni, 
aki a tanítás végét várta, hogy a gazdagabb polgárok csemetéit a nyak-
szirtjére szerelt ülésen hazacipelje. 

Az esti órákban a rémület már úgy szétsugárzott a városban, mintha a 
levegőben átütne a villamosság és sokan arról panaszkodtak, hogy valami 
iszonyatos haláltól rettegnek, az idegeket szüntelen éberségre, védekezés-
re kényszerítő csapástól, s ez a várakozás néha már öntudatlan kimerült-
séget, ájulást okoz. Mások nyitott szájjal, lucskosra pállottan hevertek 
fekhelyükön, s várták, hogy az erő, amely mozgás közben fenyegette 
őket, kilendítse ágyukból. 
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Az asszonyok félelmének sötét üregeiben látomások villantak fel, oly 
élesen, hogy naponta százával jelentkeztek tanúságtételre, és szipogva, 
vörösszegélyű szemmel ülték körbe a rendőrségi várótermet, úgy hogy a 
hatóság később már csak az írott vallomásokat fogadta el. Egyik esküdöz-
ve bizonygatta, hogy a szomszédos ház fürdőszobájában gyermekeket 
vágnak le, volt olyan, aki a hentesáruban parányi körmöket vélt kitapo-
gatni, s olyan is, aki véres pelenkát látott lebegni a légpárnás vonat abla-
kában. 

,,Tekintsetek szét, vegyétek szívetekre, hogy mivé lettetek, s hagyjátok 
játszadozni a lelketeket, míg olyanok nem lesztek akár a kicsinyek, ne-
hogy rátok dőljön az értelem fala!” 

N. lakói most már nem érezték oly émelyítőnek a gubancos szakállú és 
zavarodott tekintetű aggastyán szavait, mint azelőtt, mikor ez a megkésett 
hangú prédikáció már az ízlésüket is bántotta. Mondták és ismételték 
szinte az öntudatlanság buzgalmában, mintha csupán a szavak folyamatos 
sorolása volna a fontos, akár a varázsigékben, s minden szó a rózsafűzér 
egy–egy érmecskéje volna, melynek közepébe rögtön beletalál az ösztön 
ujjbegye. Ha pedig egy csöppnyi hidegség vagy közöny mégis lehűtötte 
őket, ismét fölizzott előttük a gyermekek hullája, s kezdték elölről az idé-
zeteket. 

Alig egy héttel azután, hogy Plazma úr kisfiát és a másik áldozatot 
megtalálták, eltűnt G. W. Polonius titkosrendőr hét éves leánykája is, akit 
később a kültelki postás a patakmeder fölött pillantott meg, amin egy 
ágon függött, akár egy fehérruhás angyal, amely fönnakadt a fán; nem 
lehetett mindjárt megállapítani, hogy a merénylő hogyan követte el bűn-
tettét –, előbb megölte–e a gyereket és utána kötött zsineget a nyakába, 
vagy pedig játékos csellel bújtatta hurokba, majd fölhúzta a fára. A ható-
ság ezúttal sem talált semmilyen célravezető nyomot a f környékén. 

– Elképesztő! – mondta a rendőrfőnök, akit beosztottjai a háta mögött 
Vaskutyának csúfoltak. – Megtörölte vörösre pállott nyakráncait, sóhajtott 
és hozzátette: – Ha az első esetben még bosszút kellett sejtenünk a gyil-
kosság mögött, ez most már badarságnak látszik. Itt új düsseldorfi rémmel 
állunk szemben! 

A város dolgozói megtagadták a kétórás többletmunkát, amelyet a fer-
tőzöttekért kellett lekínlódniok, s mindüknek egyetlen irányba feszült a 
törekvése: mielőbb hazaérni, hogy ölébe kaphassa gyermekét, térdére 
ültetve megtáncoltassa, létének és súlyának valóságos érzékeléséért, hogy 
a szemébe nézzen, hajához szorítsa az orrát, magához ölelje, s beszívja 
bőrének tej, virág és vizeletszagát, ezt a jóságos és utánozhatatlanillatot, 
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amely titokként párolog belőlük. Szerették a tojásfejűeket és a babaarcúa-
kat egyaránt, azokat is, akik egy kapu alatti ölelésből fogantak, s az előre 
tervezetteket is, hiszen önmaguk nyugalmának emlékét szerették bennük. 

Ki ölte meg a kisdedeket? 
A kiéhezett betegek, a ragyások és fekélyesek, a kiégett tekintetűek és 

az üveghajúak, akiknek tincsein mint a jégen átsütött a fény, a bénák és a 
kacskakezűek meg a vakok, kitörtek a Fekete telepről és kötéseiket, man-
kóikat vonszolva rávetették magukat az üzletekre; beszakították a redő-
nyöket, és ettek, zabáltak, szinte egyenesre feszült a belük, hogy a borsó-
lisztnek és az enyhén kőolaj szagú plankton–pogácsának ne kelljen meg-
járnia a szerpentinek fárasztó útját, hogy a hússzeleteket rágatlanul ma-
gukba nyelhessék. 

Az eddig ágyhozkötöttek kapzsisága, a nemi félszegek dühe, a tétlenek 
befülledt ereje most mind elővicsorított belőlük, s ha valaki eléjük ugrott, 
hogy a fosztogatást megakadályozza, a mankó sebet hasított a levegőn, s 
ahova lecsapott, szétrepedt az üzletek tüdőszínű műköve; a kimerültek és 
tehetetlenek pedig elfeküdtek a földön, föláldozták magukat gyűlöletük 
boldog ellobbanásának, és engedték, hogy az erősebbek a hátukon, gyom-
rukon taposva a magasból sújtsanak le támadóikra. 

Mikor telitömték magukat és lerészegedtek, bicegve és araszolva, 
mankóikon imbolyogva, messzehangzó fogcsikorgatással, mintha mogyo-
rón taposnának, éjjelre vagy kétszázan visszavergődtek a Fekete telepre, s 
mert gyomrukat fölzaklatta a gyógyszerek párája, végigöklendezték a 
folyosókat. Az ügyeletes orvost, aki csöndre intette őket, egy félvak, 
vörösszakállú beteg, sörösüveggel leütötte a 131–es kórterem ajtajában. 

Egy másik csoport, amely nem jutott élelemhez, italhoz, önnön tik-
kadtságától űzve, elindult bosszútállni a kicsinyeken, mert hiszen miattuk 
mondtak le a munkások a túlórázásról, miattuk kellett éhhalálra 
ítéltetniök. Legelöl négykerekű, lapos babakocsi haladt a nekifeszülő bo-
tok taszításától, s a lábcsonkjain fölmeredő, kövér férfi csuklóból lemet-
szett karjainak fogóízületeiben kést szorongatott széttárva, mint rák az 
ollóját, s belemosolygott a szélbe. „De még ha bolondnak tartotok is, ne 
higgyétek, hogy én a kicsinyek ártatlanságát teológiai értelemben gondo-
lom ... A Példabeszédek igazsága az én számban is rég megromlott már, 
és a tisztaságra vágyó értelem kiköpte azt; de mit tegyünk az olyan érte-
lemmel, amely világítás közben több kormot termel mint fényt? ... Nem 
volna jobb ezt a lángot kioltani és mindent elölről kezdeni? ... ” 

A gyermekgyilkosságok száma hétre emelkedett. Mindenik külön-
külön a legrejtélyesebben történt; Dextrin úr, a nyomozás vezetője, sem-
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miféle áruló jelt sem talált a helyszínen; a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy 
a század legagyafúrtabb bűnözőjével van dolga a rendőrségnek, és ő maga 
ha rövidesen nem ér el eredményt, visszavonul az igazságtalan támadások 
miatt. 

– A nyakát ... át fogom harapni a nyakát! ... – nyögte Vaskutya, aki 
ideggyulladásos főfájástól szenvedett, s föl–földobta magát a szolgálati 
bőrdíványon, néha pedig pisztolyával a mennyezetbe lőtt, s a mészpor 
már beszitálta egyenruháját; aztán fölugrott és döngetni kezdte irodájának 
ajtaját – Dextrin! Itt van, Dextrin?! 

A főnyomozó bejött; Vaskutya ingerülten pillantott rá, majd megfor-
dult és szótlanul körbe–körbeszuszogott a csizma és fegyverzsír szagú 
szobában. 

– A garázdálkodó leprásokat agyonlőni, megértette? – szólt végül. – 
Úgy sincs mivel etetnünk őket! Egyébként a gyerekek számára kijárási 
tilalmat rendeltem el. Az óvodákat, iskolákat bezárattam. De mondja, mit 
csinál maga? Az egész világ rajtunk röhög! 

– Mindent elkövetek, nagyfőnök – mondta látszólag nyugodtan a nyo-
mozó. – S bár az eredményre még várnunk kell, egy bizalmas dolgot már-
is elárulhatok. Úgy hiszem, nyomon vagyok ... 

Végigsimított zubbonyán és előre lépett; a rendőrfőnök azonban mo-
gorván, szinte gyanakvón várta a beszámolót, hogy ezzel is kétessé tegye 
Dextrin állítását. 

– Biztos adataim vannak arról, hogy a gyilkos helikopterről követi el 
rémtetteit, mégpedig alig pár arasszal lebegve a föld felszíne fölött. Erre 
nem számított, igaz? 

A nyomozó elmosolyodott és a zsebéből vászonba göngyölt háncsda-
rabot vett elő, amely szerinte a patakmeder környékén hasadt le arról a 
fáról, amelyre a gyereket fölakasztották; az agyagpróba szürke zománc 
jelenlétét mutatta ki a kérgen, mondta Dextrin, amely minden kétséget 
kizáróan egy helikopter törzséről származik. 

– Tudja mi ez; Bolondistók varrótűje a szénakazalban! – kacagott fel 
idegesen Vaskutya. – Nyolcvanötezer szürke helikopterünk van! 

Dextrin mímelt sértődöttséggel távozott. 
Ki ölte meg a kicsinyeket?! 
Mire csöppnyit is csillapodott volna a lakosok félelme, egymás után 

ismét több gyilkosság történt; egy nyolc éves kisfiút Kadaverin gyógysze-
rész kertjében térdére hajtott fejjel, élettelenül találtak a virágzó hársfa 
alatt, s amikor közelebbről megvizsgálták, azt tapasztalták, hogy a nyaka 
át van metszve, mégpedig oly különösen, mintha száraz gumicsövet szel-
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tek volna ketté: vérnek szinte nyoma sem volt. A gyerek egy törpe, se-
gédmotoros helikopteren jött át a gyógyszerész fiához születésnapozni, s 
a háziak úgy tudták, hogy miután elköszönt barátaitól, hazarepült a 15/F 
óriásháztömbbe. 

Ismét megkezdődött a tanúvallomások gyűjtése, a mozaikképek soro-
zatos előállítása; de mi haszna volt a fáradozásnak, mikor a jellemzések 
ostoba és makacsul ismétlődő elemei nyomán a gyilkos arca egyre keske-
nyebbre nyúlt, homlokából kecskeszarvak ütköztek elő: szeme olyan volt, 
mint két vörösen izzó parázs, mellének bozontja pedig rozsdás huzalként 
vöröslött. Egyetlen nő akadt, aki az utolsó gyilkosság napján az áldozatot 
valami tébolyult tekintetű vénemberrel látta kézenfogva, miközben a gye-
rek ismerősként mosolygott az aggastyánra –: őt azonban meg se hallgat-
ták. 

,,Nem volna jobb; ha mindent elölről kezdenénk? ... Ha egész civilizá-
ciónk emlékét egy bőröndnyi Noé bárkájában menekítenénk át az idő vi-
zén, de csak halvány utalásokkal eredményeink lényegére, hogy ismét 
szükségessé tegyük erőfeszítéseink kálváriáját, a kerék feltalálásától 
kezdve? ... A tiszta érzések kútjai kiapadtak, egyedül a kicsinyek szavai-
ban lappang még némi őszinteség ... ” 
 

Az utolsó gyilkosság estéjén egy sereg rémült, fölzaklatott és dühöngő 
ember vonult Koszinusz külvárosi háza elé a sikátorba, ahol meggyűlta 
rossz szagú árnyék, és kövekkel döngetni kezdte a kaput: 

– Kicsoda vagy te, hogy ismered a gyermekek lelkét? – kiáltozták. – 
Gyere elő és adj tanácsot! 

– Ne zárkózz el, amikor vígasztalóra van szükségünk, hanem idéz a ki-
csinyek szavait! 

– Melyik mondta azt, hogy a csíkos halak pizsamában vannak? Vagy 
tán rabruhát mondott? Rabruhát? 

– Beszélj arról, aki azt állította, hogy a halál nem jöhet el az élőkért, 
csak az eleven ember ölhet! 

Odabent azonban csönd volt. S ezt a csöndet még csak elmélyítette a 
vadszőlővel befuttatott veranda komorsága, mintha a hallgatás kozmáso-
dott volna rá. 

– Becsapott bennünket a vén hülye! – sipította egy asszony. – Elzárkó-
zott a nyomorúságunk elől! 

Most már többen is kiáltoztak: 
– Mióta a gyermekeinket halomra öldösik, a színét se látni! Pedig 

egyedül ő vezethetne nyomra! 
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– Szent igaz! A kertész nemcsak a virágokat ismeri, hanem a kártevő-
ket is. Kerítsük elő Koszinuszt ! 
– Ő a bűnös! Miért oltatta belénk a gyermekszeretetet, hogy se éjjelünk, 
se nappalunk miatta! 

– Törjünk rá, emberek egykettő! 
– Rángassuk elő a szakállánál fogva! 
A lázadók nekivetették vállukat a kapunak, mások átugráltak az ala-

csony kerítésen és a verandára özönlöttek, hogy aztán behatolva a lakásba 
fel–alá száguldjanak, s hatalmas fésűként végigszántsák a szobákat, hogy 
törjenek–zúzzanak, letépjék a képeket és a többezer apró babát, amely a 
keleti szőnyegekkel borított falakon függött, a padlótól a mennyezet ma-
gasságáig, hogy fejükbe húzzák a nagy kristályvázákat, a szögletekbe 
vizeljenek és odarondítsanak az öreg tudós elhagyott fekhelye köré. S 
mert nem találtak rá, felbőszültek. 

A csörömpölésre, tivornyázásra a szomszédos épület második emeleti 
erkélyén egy tébolyult asszony tűnt elő, mintha sötét ládában állna: ka-
lácsba font hajkoronája közepén macska feküdt, s ő hosszú, férfiasan inas 
kezével fenyegette a zengő házat. Közben valamelyik buzgóbb utcalakó 
segítségért telefonált a központi rendőrségre. 
 

Dextrin maga mellé vett nyolc felfegyverzett legényt, beültek a 
riadókocsiba, hogy azonnal a helyszínre siessenek. A terepfutó már kifor-
dult a kapun, mikor Vaskutya a lekapott sapkájával intett, hogy álljanak 
meg. A rendőrfőnök a sofőr mellé telepedett, s a nyomozó arcán kékes 
árnyék suhant át: valósággal meghökkent a nagyfőnök váratlan elhatáro-
zásától. 

– Miért fárad, vezér? – kérdezte nyugtalanul. – Ezt a kis ügyet magam 
is el tudom simítani ... 

– Ne zavartassa magát – mondta Vaskutya. – Lehet, hogy csak kabalá-
ból társulok a kompániához. 

A nyomozó egyre izgatottabb lett. Részint félt, hogy a föllázadt cső-
cselék, amely szerinte csak a Fekete telep elszabadult rokkant serege lehe-
tett, kárt tesz a babagyűjteményben, vagyis az ő többmilliós örökségében, 
másrészt pedig aggódott, hogy a főnökben az aggastyán lakásán fölmerül 
valami gyanakvás, hogy olyan összefüggéseket sejt meg, amelyeket ő 
eddig gondosan eltitkolt előtte ... A parancs ez volt: a fosztogatókat lézer–
pisztollyal kell lelőni, nehogy összelyuggassák a berendezést. 

– Ha pénzzé teszi a babagyűjteményt, kilép a szolgálatból? – kérdezte 
Vaskutya mozdulatlanul ülve. 
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– Higgye el nagyfőnök, a nyomozás annyira leköt, hogy még nem is 
értem rá ezzel foglalkozni ... 

Dextrin a visszapillantó tükörből látta, hogy a kvesztor elmosolyodik, 
mégpedig sapkája ellenzőjétől szögletesre metszett arcának azzal a feszült 
és ideges mosolyával, amely sokszor csak órák vagy napok múlva fejti 
meg önmagát. 

Ki ölte hát meg a kisdedeket? 
Mihelyt a kocsi befordult a tudós udvarába, a bekapcsolt reflektorok 

rögtön kiseperték a sötétséget a környékről, s a rendőrlegények a nyomo-
zóval meg a főnökkel berohantak a házba; a lézer–pisztolyoknak csak a 
kattanása hallatszott, és a sugárkések hegyétől, mint száraz vesszőkosár, 
úgy szakadt be egy–egy támadásra lendülő férfi melle; néhány perc múlva 
már csak az egymásra dobált hullák széttárt karja, véresen csupasz nyaka, 
tátott szája látszott, amelybe besütött a villanylámpák fénye. 

Dextrin kétségbeesetten kapkodta föl a padlóról a letaposott babákat, 
aztán ösztönösen hátraszaladt a hátsó szoba mélyébe, amelyből egy kis 
alkov nyílt, a tapétával azonos színű bársonnyal álcázva. Az utóbbi idő-
ben itt fogalmazta Koszinusz Alfa a röpiratait. A nyomozó egy pillanatig 
rámeredt a függönyre, s mikor egy mozdulattal szétlebbentette, nagybáty-
ja hegyes cipőjének orra szinte az állához ütődött. Az öreg tudós közvet-
lenül a bejáró fölé akasztotta fel magát. Dextrin mozdulni sem tudott, 
kábult lett és zavarodott, s bár eddig valamennyi számítása bevált, most 
nem tudta áttekinteni az eseményeket, nem tudta fölfogni, mi is történik 
körülötte. Vaskutya pedig épp ezt a pillanatot használta ki: a hulla lecsün-
gő lába mellett besurrant a szobába, fölkattintotta parányi lámpáját, s mire 
a nyomozó belépett, már táskájába gyűrte az íróasztalon szétszórt papíro-
kat. 

A lapok másnap egymást túlkiabáló címekkel jelentek meg: 
ÖNGYILKOS LETT A GYERMEKPUSZTÍTÓ VÁMPÍR, AKI NEM 

MÁS, MINT KOSZINUSZ ALFA, A MEGHIBBANT LÉLEKBÚVÁR! 
A FŐNYOMOZÓ MINT BŰNTÁRS! LETARTÓZTATTÁK B. DEXT-
RINT, AKI AZ ORRÁNÁL FOGVA VEZETTE A HATÓSÁGOKAT! 

A TUDÓS UNOKAÖCCSE ATTÓL RETTEGETT, HOGY NAGY-
BÁTYJA LELEPLEZÉSE ESETÉN AZ ÁLLAMRA SZÁLL A VA-
GYON! 

SZENZÁCIÓS KÜLÖNKIADÁS! A GYERMEKEK BARÁTJÁNAK 
MEGDÖBBENTŐ EMLÉKIRATAI! AZ ÖREG TUDÓS MEGVALLJA 
TITKAIT! 
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Lapunk, a „Pusztába Kiáltott Szó” bűnügyi munkatársa elolvasta Ko-
szinusz Alfa naplójának utolsó följegyzéseit, és többek között ezekre a 
meglepő sorokra bukkant: 

„Ma ismét beszéltem egy csapatnyi gyerekkel. Cinikusak, fölényesek 
és unottlelkűek voltak. Minden szavuk, minden mozdulatuk valami kora-
érett fáradtságot árasztott ... Ez az újabb felfedezés megrendítette elmé-
met, s úgy rohantam az utcákon, mint egy futóbolond ... 

Kétségbeejtő! ... Már ők is ugyanazokat a szavakat használják, mint a 
felnőttek ... ugyanazokat az elnyűtt érzéseket öltik magukra ... Az ösztö-
nös szépségnek, természetes üdeségnek immár semmi nyoma .. . Elvesz-
tek, végképp elvesztek ... Megfertőzte őket a felnőttek világa .. . 

Egy csapat kisfiú körben ült a város szélén, a kiégett bokrok alatt, s 
mint az érett és nőktől elzárt férfiak, az önmegkönnyítésnek azt a buzgó 
műveletét űzték, amelytől szemük ostobán kimeredt, és előre nyújtott 
lábuk megfeszült, mint az íj ... 

Segítsetek, mert ha elmém elborul, meg fogom ölni szánalmamban a 
gyermekeket! ... És ha erre vetemedem, tébolyomnak nem lesz határa, és 
senki sem foghatja le a kezem ... Dextrin, akinél kapzsibb és gonoszabb 
embert még nem szült Európa, vagy megölne, vagy . . . mindent elkövet-
ne, hogy a gyanakvásnak még csak árnyéka se vetődjék rám ... 
 

Az igazi gyilkos tehát mégsem Koszinusz Alfa, hanem azok a ténye-
zők, amelyek pusztulásba sodorták a világot. Mi a teendő, ha a gyilkos 
valódi arca még homályos, ismeretlen? (A szerk.) 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 

Felszabadulás* 
 

A vadgesztenyefák ágai összecsapódnak. Sűrű árnyék fedi Máriát, a 
strandot, az utcát. Az egész vadgesztenye–fasor már olyan, mint egy sötét 
folyosó, pontosan arra a kisdiák kori rajzra hasonlít, amikor feketére satí-
roztak egy téglalapot: Ez mi? Sötét alagútban négerek harca. De érdekes, 
néha a sötét folyosó se látszik, színtelen lebegés veszi körül a diákot, ez 
még arra a másik rajzra, helyesebben arra az üres irkalapra hasonlít. Hát 
ez mi? A sivatagban állt egy arab, de már elment. Itt azonban mégis in-
kább folyosóról van szó, sőt ez a folyosó kanyarog is. A folyosó végén 
van egy szoba, abban egy taláros, szemüveges öregúr várakozik. Lehet, 
hogyha egyedül van, nincs is rajta talár, de ha a diák belép a szobába, 
menten magára kapja. 

– Hol az indexe, Kőszeghy? 
Mielőtt azonban ezt megkérdezhetné, a folyosón visszafelé kezdenek 

szaladgálni a vadgesztenyefák. Olyan gyorsan futnak, hogy tejszínű köd-
dé változik a folyosó két oldala. Néha egy–egy arc bebámul a tejüvegen, 
de a fák nem állnak meg, tovább rohannak. Egészen úgy szaladnak, mint 
a trükkfilmeken a vízbe ugró. Csattan a víz tükre, ez a folyosó vége. De 
már a feje is látszik az ugrónak, a törzse is, már az egész este a levegőben 
van, mindjárt partot fog érni, még egy filmkocka, és talpával dobbant a 
felszínen. 

A felszín nem biztosít semmi állandóságot. Váratlanul elmozdul, s 
alatta tátong a bizonytalanság. A kavicsok is elmozdulnak és a kövek is, 
részint azért is, hogy megmutassák, hogy alattuk régebbi kavicsok és ré-
gebbi kövek hevernek, valamikor azok is így mozogtak, s még most is 
tele vannak villamossággal, nem lehet békésen a hátukon heverni. 

Az iskolába vezető utca is ilyen. Kétoldalt plakátok övezik és díszsor-
falak. Csupa dicsőséges naptárlappal van kikárpitozva az utca. Dicsőséges 
felszabadulás. Dicsőséges hadsereg. Dicsőséges felszabadítók. Dicsősé-
ges ... Dicsőséges ... Visszafelé ugyanezekre a dicsőségekre tapos a cipő. 
Mire hazaér, már az utolsó díszsorfal is összedől, besározódnak az úttörő-
nyakkendők, a kisdiáknak nyakáig bizsereg a talpa, és várja az otthoni 
újabb plakátokat, amelyek egészen más dicsőséget hirdetnek. 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1970. évfolyam 6. számában. 



 

67 

Zoli bácsi plakátja még aránylag a legcsendesebb, azon feketeruhás, 
őszhajú öregurak ülnek és tarokkoznak. 

Vilma néni plakátján fejkendős szobacicusok szaladgálnak és ezüsttál-
cán kapucínert szervíroznak. 

Imre bácsi plakátja a legkülönösebb és a legmozgalmasabb. Olyan, 
mint a vitrinben a régi cukortartó, amelyen aranyozott skorpiók csillog-
nak. Ezek néha lemásznak a cukortartóról, s összevissza szaladgálnak az 
álmokban és néha nappal is. Imre bácsi, ha rákezdi, a ház előtt egyszeri-
ben díszruhás csendőrök menetelnek, mindegyiknek kakastoll leng a ka-
lapja mellett ... 

A tanár elvtárs szerint ezek a kakastollak tele vannak vérrel, semmi 
közük nincs a dicsőséghez, éppen mindig a dicsőség ellen harcolnak. Imre 
bácsi kakastollai betyárosan lengenek. Vigyázzba vágják magukat és sza-
lutálnak. Az egyik kilép a sorból, ez a legdélcegebb, harsány vezényszót 
üvölt: 

– Karddal tisztelegj ! 
S akkor az egész utca már díszlépésben menetel, letapossák az összes 

többi plakátot. 
Igaz, a tanár elvtárs hatalmas dézsákból szennyet igyekszik önteni a 

nyakukba, többen eltévesztik a díszlépést, néhányan kereket oldanak, pe-
regnek a dobok – ,, világ proletárjai egyesüljetek” – futnak a kakastollas-
ok. A diák is gyűlölködve kiált már utánuk, de akkor megreccsen Imre 
bácsi boros baritonja: 

– Micsoda, az anyátok istenit! – és a legdélcegebb kakastoll ilyenkor 
mindig feltápászkodik, meztelen karddal rohan a dicsőséges plakátokkal 
szemben, a zubbonyát is szétgombolja: – Ide lőjetek! – kiáltja szépen 
zengő fiatal hangon, s harcol utolsó leheletéig. Az a szálfaegyenes kakas-
toll úgy esik el, hogy nem lehet összetaposni. Hiába mesterkedik a tanár 
elvtárs, és hiába bégeti az egész osztály nyájként utána . . . És közben 
néhány kő még az iskolából is kimozdul, gyors, kapkodó mozdulattal 
átfestenek néhány plakátot, aztán elkezdik előröl az allelujázást ... De már 
nem olyan hangosan, Imre bácsi azonban annál jobban ordítja a magáét ... 
És eltelik néhány év ... És a fiúk már indiánregények olvasnak és farmer-
nadrágban járnak ... 

– Egy emberként sorakozott fel a nép, munkások, parasztok, értelmisé-
giek ... – magyarázza a dobogón a tanár. 

– És mindenki ott volt a barikádokon ... Imre bácsi nem volt ott, gon-
dolja magában a diák, és Vilma néni se volt ott, és Zoli bácsi is a kaszinó-
ban kártyázott. De nem szól semmit, nem akar vitatkozni. A kakastollas 
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úgyis előtte lépeget, kihúzza magát, mellén ott ragyog az arany vitézségi 
érem, amely egy kicsit a cukortartó skorpiójára is hasonlít. – ,,Karddal 
tisztelegj!” – vezényel a kakastollas. 

– Kőszeghy, maga nem figyel – dörög rá a tanár. 
– Azok a kakastollasok fasiszta csürhék – mondja otthon Imre bácsi-

nak. 
Imre bácsi borvörös arca céklakékké változik. Káromkodva tépegeti az 

iskolai dicsőség plakátjait. S ami a legkülönösebb, néhány plakátot a ta-
nárral együtt dobnak a szemétbe. – Na, nem megmondtam? recsegi Imre 
bácsi. – Süssétek meg a dicsőségeteket ! 

Az egész élet kiismerhetetlen. Semmi állandóságot nem biztosít. 
Olyan, mint az utca. Azon is ide–oda mozgó kövek vannak, alattuk a 
mélyben még régebbi kövek reszketnek, szinte csodálatos, hogy végig 
lehet rajta menni. 

Vilma néni imádkozik. Sűrűn hányja magára a kereszteket, néha a diák 
fejére is, és a kenyérre is, amit fel akarnak szelni. Sovány nyakán ilyenkor 
ide–oda lendül a dublélánc. – Az aranyat el kellett adni a nehéz időkben. 
De hiszen azok a nehéz idők éppen a dicsőséges idők voltak. A diák sze-
retné is, ha ebben a tanárnak lenne igaza. Elvégre a dublélánc is megteszi, 
ha ide–oda mozdul, egészen olyan, mintha láthatatlan manók harangoz-
nának rajta. Bimm–bamm, Vilma néni megbolondult. Bimm–bamm, Vil-
ma néni megbolondult. 

– Vilma néni, mit tetszik gondolni, a Jóisten szerette a kakastollasokat? 
Bimm–bamm, harangozik a lánc Vilma néni nyakán. 
– A Jóisten minden rendes embert szeret. 
– A kakastollasok nem voltak rendes emberek, meggyötörték a szegé-

nyeket, ártatlan embereket hurcoltak a börtönbe, a kakastollasok ... 
Vilma néni összeszorítja a száját. 
– És azokat, akik a kakastollasok ellen harcoltak, azokat szereti a Jóis-

ten? 
– Ha rendes emberek voltak, szereti. 
– És az indiánokat? 
– Azokat is. 
A Jóistenen sem lehet kiigazodni. A Jóisten, úgy látszik, mindenkit 

szeret. De ez inkább úgy hangzik, mintha senkit se szeretne, csak Vilma 
nénit. Az is lehet, hogy az Isten is Vilma nénire hasonlít. Neki is van egy 
lánc a nyakán, amely értelmetlenül ide–oda leng a levegőben, és nem le-
het megkapaszkodni benne. 
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Érdekes, még az indiánoknak a legjobb. A tanár sincs az indiánok el-
len, Imre bácsi se, az Isten is szereti őket. Milyen egyszerű lenne, ha az a 
kakastollas indiánná változna, tomahawkot ragadna a kezébe, akkor ma-
gát sem tagadná meg, plakát se lenne, csendőr se lenne, csak egyszerűen 
indián. Az indiánokat is talán azért szeretik, amiért a Jóistent, egyiküket 
sem lehet látni sehol sem, csak olykor, ha Vilma néni felöltözik Jóisten-
nek, és az osztálytársak kinevezik magukat Fekete Párducnak meg Vad-
ölőnek. 

Még Zoli bácsi is megenyhül, ha az indiánokról faggatja. Barackot 
nyom a fejére. 

– Hát téged hogy hívnak a csapatban, nagyfőnök elvtárs? 
– Sehogy ... Én nem vagyok benn a csapatban ... 
– Kár ... Annak idején mi is játszottunk indiánosdit. De az régen volt – 

legyint Zoli bácsi lemondóan a levegőbe. Ebben a legyintésben az is ben-
ne van, hogy őt már semmi sem érdekli, legföljebb a tarokkparti. De az is 
egyre kevésbé, sorban halnak meg a partnerei. Lassanként nem marad 
senki, aki elfogja a pagát ultimóját. Pedig jó lenne, ha legalább Zoli bácsi 
rendet teremtene a csendőrök és a plakátok dolgában. 

– Akkor is voltak gazemberek, meg most is vannak – dohogja. – Szar a 
világ, tök a tromf. – Esetleg barackot nyom a fejére, de ezt is inkább az 
indiánokkal kapcsolatban. 

Az apját sem tudja megkérdezni, hiszen az apja meghalt, mielőtt ő a 
világra jött. A mamát negyedik elemista korában temette. Meg aztán az 
apja körül sincs minden rendben. Nem elég, hogy meghalt, még egy cso-
mó bizonytalanságot is hagyott hátra. 

– Igaz, hogy Kőszeghy apja hősi halált halt? – nyújtózkodik az egyik 
stréber osztálytársa az óra alatt. 

Fülig vörösen ül a padban. A tanár is zavarban van. Nem tudja, mit fe-
leljen. Kőszeghy az osztály legjobb tanulója, és teljesen árva, de akkor is 
... Kőszeghy apja a fasiszták oldalán harcolt ... Igaz, csak tartalékos tiszt-
ként, és nem önként ment a frontra ... Hősi halált halhat-e valaki akkor is, 
ha . . . Természetesen, hogy nem halhat hősi halált ... Mit szólna ehhez 
Balogh, akinek az apja partizánként esett el. Viszont Kőszeghy sem tehet 
arról ... 

– Most nem foglalkozhatunk ezzel a kérdéssel, a mai órán a felszaba-
dulásról lesz szó, amikor is dicsőséges csapataink ... 

Disznóság, gondolja magában. Hogy lehet így felszabadulni, amikor 
soha semmit sem tud meg az ember, amikor itt kell ülni fülig vörösen, 
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kajánkodó tekintetek kereszttüzében, és otthon is így kell ülni, otthon a 
plakátok és Vilma néni miatt, aki szerint mindenkit szeret a Jóisten. 

Olykor mégis megáll az utca, elrendeződnek a sorfalak, együtt kiabál a 
lelkesedés. Történelemóra van. Éppen most rombolják le a Bastille–t. 
Égalité, fraternité ... Ezzel igazán egyet lehet érteni. A diák a Marseillaise 
dallamára menetel. Tulajdonképpen Imre bácsi, Zoli bácsi, Vilma néni is 
feltűzhetnék a kokárdát. De, úgy látszik, ők a király oldalán állnak. De 
hiszen a király is feltűzte. Csakhogy a királyt később lefejezték. Viszont a 
király gazdag volt. Imre bácsi, Vilma néni és Zoli bácsi szegények. Négy 
osztálytársa apjának autója van. Robespierrenek nem volt autója. Persze, 
Robespierre–nek nem is lehetett, akkor még nem volt autó. De nekik most 
sincs. Miért nem tűzi fel Imre bácsi a kokárdát? 

Azért nem tűzi fel, mert otthon sugdolóznak Vilma nénivel. 
– Te, képzeld el, Géza kiszökött Nyugatra, ott él valami autószerel 

műhelyben. Nehogy a gyereknek szóljál róla. A gyereknek nem szabad 
semmit megtudni. 

Ki is az a Géza tulajdonképpen? Tizenhatodik Lajos biztosan nem, azt 
lefejezték. Talán a fia, az valahogy eltűnt, amíg a Bastille–t ostromolták. 
Az is lehet, hogy ő, a diák Tizenhatodik Lajos fia. A nagy felfordulásban 
teljesen elfelejtkeztek róla. És mégsem így van, egészen másképp van. 
Géza nem más, mint az a délceg csendőr, aki utolsó leheletéig harcolt, de 
a legutolsó előtt még meggondolta magát, civil ruhát vett fel, kiszökött 
Nyugatra, és most autógumit foldoz. 

A diák örül, hogy nem halt meg a kakastollas, együtt menetelhet a Bas-
tille ellen, még csak indiánnak sem kell felcsapnia. Ha most idehoznának 
egy igazságmérő készüléket, akkor minden kiderülne. Miért is nem hoz-
zák ide? Akkor az egész osztály megtudná, hogy ő igenis ott rohan a tö-
megben. Tizenhatodik Lajos fiának is csak azért csapott fel, mert kire-
kesztették őt az ostromlók közül, s valahová csak kell tartoznia. Az ember 
nem maradhat teljesen egyedül. Imre bácsit is nyugodtan elvihetik a pa-
noptikumba, a kakastollassal együtt, azzal, aki rozsdás karddal piszkálja 
az autógumikat, benne megbízhatnak, ő nem fog semmit sem tenni az 
ellen. Végre fel akar szabadulni, lelkesedni akar, együtt akar kiabálni a 
többiekkel. Sajnos, nincsen igazságmérő készülék, a napok kordéján min-
dig elvisznek egy vágyott gondolatot, keresztül a Szajnán, a guillotine alá. 
Tizenhatodik Lajos Fiának kell maradnia, még akkor is, ha a filmvászon-
ról Lenin beszél a tömeghez, amelyben ott áll ő is, különös módon két 
személyben, fázó és didergő pékinasként és álruhás királyfiként is, és ti-
tokban könnyet törül ki a szeme sarkából, hogy Imre bácsi ne lássa. Eze-
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ket a könnyeket egyébként Vilma néni előtt is titkolni kell, mert Vilma 
néni Jóistene nem szereti Lenint. Bár ez nem biztos, az is lehet, hogy 
Vilma néni csak a saját dubléláncával tanácskozik, és nem a Jóistenével. 
Vilma néni Jóistene amúgy se tud csodát tenni, az igazságmérő készülék 
se működik, s a kakastollasokkal szemben is a tanárnak van igaza. Lenin 
azonban csodát tud tenni. A Gereblyés fiú is, akinek szegény béres volt az 
apja, tőle kapott autót. A Gereblyés fiú Leninhez imádkozott, és igaza 
volt. Tizenhatodik Lajos fia azonban nem imádkozott Leninhez. Tulaj-
donképpen kihez is imádkozhat Tizenhatodik Lajos fia, aki didergő pék-
inas, és motorbiciklije sincsen? 

Még szerencse, hogy az évek is elrepülnek közben. A középiskolásból 
főiskolás lesz. 

– Hiába gáncsoskodtak – recsegi Imre bácsi –, ennek a fiúnak úgy vág 
az esze, mint a borotva, nemhiába ... 

A diák nem figyel oda, hogy Imre bácsi mit beszél, hadd beszéljen, 
amúgy is régen a panoptikumban van, esetleg autógumit szerel a kakastol-
lassal. És akármit is beszél, őt gáncsoskodás nélkül felvették a bölcsész-
karra, és Imre bácsi már egy éve meghalt, az egészről nem is tudhat sem-
mit. Valójában már sajnálja is, hogy halála előtt úgy összekoccant vele. 
De az is amiatt a kakastollas miatt volt, aki még az autószerelő műhelyből 
is harcolt a felszabadulás ellen. 

– Szemenszedett hazugság az egész történeted – vágta akkor a szemé-
be –, a te kakastollasaid mind gyáva brigantik voltak, csak védtelenekkel 
szemben mertek hősködni, aztán nyúlcipőt kötöttek a talpukra, s elmentek 
autógumit szerelni Nyugatra, a vitézségi érmüket is bedobták a kanálisba 
... Egyébként odavaló is volt ... Helyesen tették. Ha akkor a tanára ezt 
hallja, megdicsérte volna, de nem ezt hallotta, neki egészen mást mondott. 
– Ha azon a másik oldalon mind csak gyávák álltak, kik ellen voltunk mi 
hősök? 

Maga sem értette, miért kérdezte éppen ezt, de túlságosan benne dider-
gett Tizenhatodik Lajos fia, az árvasága is, s aznap temették el Imre bácsit 
... 

A főiskolán jobb, ott nem tűnik fel annyira, ha valaki egyedül maradt, 
ha valaki nincs benne az indián csapatban. Különben is sok mindenbe 
meg lehet fogódzkodni, például ebbe is: 

,,Az ember fogalmának tartalma alatt értjük a következő jegyek ösz-
szességét: emlős, kétlábú, érző és eszes, beszélni tudó, nevetni tudó, fe-
hér, barna vagy sárga bőrű . . . A fogalom tartalma és terjedelme között 
fordított viszony van ... Legtöbb jegye lesz annak a fogalomnak, amely 
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legkevesebb egyedet jelöl, ti. az egyedi fogalomnak, tehát Tizenhatodik 
Lajos fiának ... ” Mondatokba, papírosokba lehet fogódzkodni, meg lehet 
állítani a világot, Zénon is megállította a nyílvesszőt, hiába lövik ki, a nyíl 
nem repül, mert a pillanat tört részében is lennie kell valahol, tehát csak 
ott lehet és nem másutt, és Akhilleusz sem érheti utól a teknősbékát, ha 
annak a legcsekélyebb előnye van is a versenyfutásban … Ha Akhilleusz 
nem éri utól a teknősbékát, akkor megállt a világ, akkor el lehet vonat-
kozni a Föld körül keringő űrrakétáktól amelyekbe úgyse lehet beleülni. 
De mások mégiscsak beleülnek, Péter is beleül, aki Irénnel jár, és Géza is, 
aki Máriával. Máriának szép szőke a haja, és neki is lánc van a nyakában, 
mint Vilma néninek. Ha beugrik a vízbe, a lánc harangozik. Azt haran-
gozza: Mária kedves huncutság, Mária teknősbékákon lovagol, Akhille-
usz sohase éri utól. Tulajdonképpen miért nem éri utól Akhilleusz a tek-
nősbékát? Mert mindig későbben lép előre, mint a teknősbéka. A teknős-
békáknak szőke huncutkájuk van, a strand homokján fekszenek, és inger-
kedve néznek a diákra. Na most, Akhilleusz, most el lehetne csípni – de a 
teknősbéka megint megelőzi: 

– Mondja, Kőszeghy, igaz, hogy maga szűz? 
Péter és Géza kajánkodva kuncognak, akárcsak az osztály, amikor az 

apja hősi halála került szóba. 
– Az baj? – kérdezi Akhilleusz. 
– Utálom a szűz fiúkat – kacagja a teknősbéka, és fejest ugrik a vízbe. 
Ha most Akhilleusz is fejest ugrana, de úgyis hiába, Zénon bebizonyí-

totta. Mária egy centivel előtte megy a papíron. Össze kellene tépni az 
egész füzetet Gézával együtt, Imre bácsival és Vilma nénivel együtt. Hi-
szen a világ előremegy. Előremegy. Lerombolták a Bastille–t, és elfutot-
tak a kakastollasok. És ha nem futottak mégsem egészen el, csak elbújtak 
az autószerelő műhelybe? Amióta Imre bácsi meghalt néha Tuzex utalvá-
nyok érkeznek.  

– Ezek is abból a szerelőműhelyből vannak? 
Vilma néni Jóistene nem akar semmiről sem tudni, csak ide–oda bille-

geti a láncát. 
– Mert ha onnan vannak, akkor nekem abból nem kell, inkább ... 
Mit inkább? Egy szegény diáknak nincs inkább, az összeszorítja a fo-

gát és nem kíváncsiskodik a rejtélyes szerelőműhelyek után. Egy szegény 
diák nem tud nyloninget vásárolni az ösztöndíjából. Bezzeg Péternek és 
Gézának, pedig már két vizsgát is elblicceltek, van nyloningjük, utolérik a 
teknősbékákat, csak egyedül Akhilleusznak nem sikerül. 
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És a főiskolához vezető utca kövei is ide–oda mozognak. Itt is jobbról– 
balról sorfalak állnak, csak legföljebb azzal a különbséggel, hogy nem 
kell párosával lépegetni, vagy hármas sorokban, mint annak idején, ami-
kor a tanár elvtárs vezényelt. Második A, sorakozó! Harmadik A, sorako-
zó! Karddal tisztelegj! ... Nem, ezt nem ő mondta, ezt a kakastollas mond-
ta. De az utca fölött így is állandóan hullnak a bombák. És hiába vannak a 
kongresszusok, a béketárgyalások ... Mintha összebeszéltek volna – mi 
addig tárgyalunk, amíg el nem fogynak a régi fegyverek, mert nem lehet 
hová tenni a sok ócska repülőt, bombát és ágyúgolyót, közben persze 
újabbakat is kell gyártani, kétezerben úgyis hatmilliárd ember lesz, és 
igazán nem lehet velük mit csinálni. Az sem sokat segít, hogy Indiában 
évente tizenötmillió ember hal éhen, igaz, Afrikában is meghalnak egypá-
ran, de ez még mindig kevés . . . És ugyebár ... 

De hát akkor minek rombolták le a Bastille–t? És akkor mégiscsak 
Vilma néni Jóistenének van igaza, aki közömbösen nézi az egészet, s Le-
nin is hiába adott autót Gereblyés apjának. Ha Akhilleusz utolérhetné a 
teknősbékát, és beszélhetne a nagyhatalmak vezetőivel, akkor ő megmon-
daná . . . Mit mondana meg? Mindjárt kiderülne az autószerelő műhely, és 
az is, hogy ő Tizenhatodik Lajos fia, ujjal mutogatnának rá . . . Legoko-
sabb ha befogja a száját. Ha Akhilleusz utolérhetné a teknősbékát, akkor 
megmondaná Máriának, hogy ő nem Tizenhatodik Lajos fia, bele akar 
ülni az űrrakétába, s Zoli bácsival is vitába fog szállni, megmondja neki, 
hogy nem kell indiánnak lenni ahhoz, hogy az ember becsületes ember 
legyen. Akkor azt is meg tudná magyarázni, hogy neki teljesen mindegy 
már, hogy az apja hősi halált halt–e, ha nekik, a teknősbékáknak mindegy, 
neki, Akhilleusznak is mindegy. Hiszen elhihetik, hogy nem ő osztotta a 
parancsokat ... S van abban is valami igazságtalanság, hogy Balogh vala-
hogy már az indulás pillanatában a teknősbékák előtt szalad, pedig ő sem 
osztogatta a parancsokat ... S neki mennyivel később kellett elindulnia ... 
Ha Akhilleusz utolérhetné a teknősbékát, akkor Akhilleusz is egyszeriben 
teknősbékává változna, s nem lenne többé Tizenhatodik Lajos fia. 

De ez így egészen zavarosan hangzik, és senki se hallgatná végig. 
Semmit sem lehet végigmondani senkinek. Balogh egyszerűen kicsavarná 
Zénon kezéből az íjat. – Micsoda? Hogy nem repül a nyílvessző? És kilő-
né, és pontosan a céltábla közepében állna meg, a kakastollas feje köze-
pében, és a tanára is ugyanoda lőne, aztán Imre bácsi is kirohanna a pa-
noptikumból, ő is elkezdené a céllövészetet: ,,Az anyátok istenit!” ... És 
Zoli bácsi is odavágná a tarokklapokat: ,,Szar a világ, tök a tromf.” Vilma 
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néni Jóistene csendesen nézné mindezt, és senki se figyelne arra, hogy mit 
beszél a diák. 

Az is lehet, hogy másoknak is ugyanilyen nehéz az életük, mint neki, 
csak mások jó arcot vágnak a tárgyaláshoz. Egyszerűen felcsapnak bíró-
nak, és nem akarnak az elítéltek között ülni. Nem törődnek a fogalom 
jegyeivel, csak a tartalmával. Beöltöznek a fogalom talárába, szépen 
egymás mellé sorakoznak, előveszik a nagy könyvet, és olvassák ott, ahol 
kell. Most Imre bácsi lő, most Balogh lő, most a tanár lő, egy–kettő, egy–
kettő, rímel ez az egész céllövészet. Zénon kétségbeesetten erőlködik, 
hogy a levegőben megtartsa a nyílvesszőt. De nem bír vele, hol erre, hol 
arra mered az éle. Mária pedig ezalatt a strand homokján heverészik, és 
gúnyosan nézi a céllövészetet. 

– És maga, Kőszeghy, maga egész nap csak tanul, ugye? 
Igen, most kellene elmagyarázni, de nem lehet, Géza előbb érkezik. 
– Nem akarsz egy málnaszörpöt, Mária? 
Érdekes, pedig ő is ugyanazt akarta kérdezni, de azután azok a nyíl-

vesszők összekeverték a fejében a mondatot. Senkinek sem lehet semmit 
végigmondani. 

A vadgesztenyefák ágai összecsapódnak. Sűrű árnyék fedi Máriát, a 
strandot, az utcát. Az egész vadgesztenye–fasor olyan már, mint egy sötét 
folyosó, pontosan arra a kisdiák kori rajzra hasonlít, amikor feketére satí-
roztak egy téglalapot. Ez mi? Sötét alagútban négerek harca. De érdekes, 
néha a sötét folyosó se látszik, színtelen lebegés veszi körül a diákot, ez 
meg arra a másik rajzra, helyesebben arra az üres irkalapra hasonlít. Hát 
ez mi? A sivatagban állt egy arab, de már elment. Itt azonban mégis in-
kább folyosóról van szó, sőt ez a folyosó kanyarog is. A folyosó végén 
van egy szoba, abban egy taláros, szemüveges öregúr várakozik. Lehet, 
hogy ha egyedül van, nincs is rajta a talár, de ha a diák belép a szobába, 
menten magára kapja. 

– Hol az indexe, Kőszeghy? 
A diák keresi az indexét, de nem találja. Táska sincs vele, csak a hóna 

alatt szorongat három fejet, mind a három fej az övé. 
A taláros öregúr kedvesen elmosolyodik. 
– Tudja mit, Kőszeghy, beszéljen a felszabadulásról. Hiszen, ha nem 

tévedek, maga éppen abban az évben született. 
A diák a hóna alá bámul. Az egyik fejében ott van minden, az utca, a 

folyosó, a strand, Mária, Tizenhatodik Lajos, Imre bácsi, Vilma néni, az 
egész tarokkparti és az autószerelő műhely. Ha ezt a fejét odaadná a talá-
rosnak, biztosan sikerülne a vizsga. A másik fejében ott van apontos fele-
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let. Dicsőséges csapataink ekkor meg ekkor ... A harmadik fejében nincs 
semmi. A harmadik feje azzal az üres irkalappal egyenlő: A sivatagban 
állt egy arab, de már elment. Hirtelen nem tudja, hogy melyik feje melyik. 
Még szerencse, hogy az egészet csak álmodja, még nincs is a folyosó vé-
gén, még csak most következik az a szoba. A taláros még nem is kérde-
zett tőle semmit. De az is lehet, hogy ezt most már nem az álomban kér-
dezte tőle: 

– Kőszeghy, beszéljen a felszabadulásról. 
Nem, most már egymással szemben ülnek. Az egész dolog végtelen 

egyszerű. Leteszi az asztalra a fejét a helyes felelettel. De még egy kicsit 
vámi kell, a másik fejében most indul el a teknősbéka. Akhilleusz rohan 
utána. A teknősbéka mindig egy centivel előtte halad. Most kellene segí-
teni Akhilleusznak. Csak egy kicsit kellene meglökni, hogy felszabadul-
jon, hiszen már a Bastille–t ledöntő csapatok is elindultak, ott rohan Ro-
bespierre, Marat és Danton is. 

A taláros öregúr szemüvege csodálkozva csillog. Nem érti, miért nem 
éri utol Akhilleusz a teknősbékát. 
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FERDINANDY GYÖRGY 

Holtidény* 
 

Megyek (állok?) valami keskeny folyosón. Elmosódott körvonalak, átlá-
tok a falakon, (nincsenek falak) bizonytalan, hogy világos van vagy sötét. 
(Szénapadlás? Tornaterem?) Minduntalan megszakad az adás. Már ál-
modni se tudok. 

Az ébrenlét órái. Az ember keresgél, matat a múltban, végigveszi, mi 
marad. Nem sok: minden hét évben kicserélődünk, ha igaz. Így nem 
mondhatom, hogy egyetlen sejtemmel is történt volna valami. Karbantar-
tom őket, kiszipolyozom. Nem csoda, hogy még az álom is elposványo-
sodik, félbemarad. 

Pedig általában egészen másként indul a dolog. A harmincas éveit ta-
posó maga sem érti, mi történt, hogy (a legszebb korban) az emberélet 
útjának felén minden különösebb ok nélkül mélypontra jutott. Szépremé-
nyű: gátlástalanabb korokban így címezték a fiatalokat. Szerencsés fickó, 
aki élete végéig szépreményű marad. Mert a túlnyomó többség készpénz-
nek veszi, alig serdült fel, nekilát, hogy valóra váltsa a reményt, ezt a vá-
sári cicomát. 

Húsz év kiesés. Az életre még egy századmásodperc – egy álomnyi idő 
– se marad. Annak idején elég volt, ha sorravettem a terveimet. Elhittem, 
(elhitték) előlegezték a bizalmat, a tágranyílt szemeket. Lehet, hogy va-
lamiféle másodvirágzás lesz még azért (ha nem állok meg) úgy negyven 
után. Megérdemli a vállveregetést, aki ezen a hosszú holtidényen átvere-
kedte magát. 

Valaki áll előttem. Szürke, lapos arc, tele van szalmaszálakkal a haja. 
Átnéz rajtam, rossz zakóját egyetlen gomb tartja össze a hasán. Valami 
számonkérés–szerű van a jelenetben, (nyilván a pajtában aludt)  nem fi-
gyelmeztetem, kényelmetlen érzés, hogy itt áll és én nem szeretem  (és én 
becsapom). 

Költséges kín: tönkreteszi a holnapi napot. Szabott árakkal dolgozunk 
(mint a farkasok) álmatlanság húsz percent (negyven ha meginog az önbi-
zalom). Álltam előtte, tudta, hogy én vagyok az oka, elbúcsúztatták, (el-
bocsátották) hosszantartó taps, érzékeny volt, jóhiszemű (hasznavehetet-
len) belerokkant kezet ad, néz (nézem) miért kellett, tényleg csak úgy 
lehet, ha egymásba marunk? 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1971. évfolyam 1. számában. 
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Úgylátszik, igen. Nincsen benne semmi különös ha az ember magára 
marad. Nem mozdulok ki hazulról, ülök a medence partján, napozok. A 
vízben ápolt ötvenesek, izmos kamaszok. Sehol egy magamfajta. Gürcöl-
nek valahol, nem hiányoznak, sápadtak, idegesek (nincsen hely számukra 
a nap alatt). A nyugágyakon süldőlányok, kismamák, asszonyok, (a te-
remtés koronája) észre se vesznek, sütkéreznek, kacérkodnak, ápolják 
magukat. 

Sietek, (érzem a hátamban a szemét) szaladok. Kertváros, sosemlátott 
hosszú utak, késő délután, esett az eső, most megy le a nap. Sehol senki, 
mégis (kétségtelen) egyre szorosabb nyakamona hurok. Új elem:  mindez 
Anglia, az őrszobát keresem, (a menekülés útja) félek.  Állok az íróasztal 
előtt (legjobb lesz mindent őszintén) utólér, (ő is ide!) csupa néma jelenet, 
vizesen koponyájára tapad (kifésülte a szalmát) a haja. 

Émelygő ébrenlét. Pedig egészen másként indult a dolog. Táncolni jár-
tunk, játszottunk, mint az ebek, nem bántuk különösebben, hogy a társa-
dalom csak a (szerencsétlen) eszményi szerelmet szentesíti. A házasság 
ugyan felkészületlenül ért, mégsem mondhatom, hogy szolgálaton kívül 
helyezett volna (mint majd' mindenkit) ez a hivatalos (szerencsés) nyuga-
lom. Serdülőket hajkurásztam (a lehetetlen ösztökél) –·bölcs nevelteté-
semből ennyi maradt. 

Már nem látok semmit, (világos van vagy sötét?) jégpáncél, elfagy az 
arcom, a kezem. Megütött? (Melyik? Kicsoda?) Vernek? Jeges rémület, 
zsibbadok, (vér?) érzem szájamban a sós meleget. Nem vallatnak, teljes a 
csend. 

Az ég áldjon meg, ha még nem késő, szabd alacsonyabbra az igényei-
det. Erőátcsoportosítás: húszas évei végén az ember egy szép napon ész-
reveszi, hogy a nehézség, az érzelmi bonyodalom nemhogy serkentené, 
elkedvetleníti. Az új helyzet nem tűnik drámainak (új korosztályok a szo-
rítóban, növekvő választék) – ellenállhatatlanságuk bizonyítékát látják 
benne sokan. Igaz ami igaz, eleinte nem kellemetlen érzés a potya. Az-
után ez is elmaradozik. Gyatra gyönyör volt, az első komoly (szakmai) 
eredmény után emléke se marad. Senki sem oszthatja ketté magát: igazán 
igényes aki az élvezetben is az. (Gőg? Lustaság? Önbizalom?) Az ember 
megengedi magának a legnagyobb fényűzést: többé nem ügyeskedik, nem 
hazudik. Az őszinteségnek (kíméletlenség, önzés) egy kézzelfogható 
eredménye van: az űr. Aki következetesen alkalmazza, hamarosan fene-
ketlen légkútba zuhan. 

Úgylátszik, tévedés volt. Szabad az út, mehetek ahová akarok. Az őr-
szoba üres, esett az eső (földszag, kristálytiszta levegő) most megy le a 
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nap. Utolsó kétely: ( ha nem itt, másutt ) vannak, vagy sem? (A szénapad-
láson? A tornateremben? Az utakon?) És ha nem: ezentúl teljesen magam 
maradok? 

Ülök a medence szegélyén, napozom. A kismamák ígérik a legköny-
nyebb, legízletesebb falatot. Ápolt ötvenesek, izmos kamaszok: a csöpp-
ségek  mellé heverednek, gügyögnek, heherésznek, perceken múlik a bi-
zalom. Azután már csak módszer kérdése: a lélekelemzés a célravezetőbb, 
vagy a zene (diszkréten bemutatni hogyan ropog az izom). Még fiatal 
vagyok, és beszélni már tudok (a legszebb férfikor) – mégis nyilvánvaló: 
neveletlenség lenne megzavarni ezt a tökéletes hangulatot. A kismamákat 
a férjükre emlékeztetem, még megkérdeznék, miért ülök itt (miért nem 
gürcölök valahol) (aktahegyek) mit keresek. Az arcomra van írva, de ne-
kik ne, (mindenkinek a maga magánya) másnak panaszoljam a nehézsé-
geimet. Tapintatos, de nyomatékos alhang: a kimerültséget (az álmatlan-
ságot) mindig megsínylik az intim kapcsolatok. 

Mindez természetesen csak részben igaz. A valóság: én vagyok kö-
zömbös, szolgálaton kívül. Nem érdekelnek, ezért nem vesznek észre, 
innen a közöny, nem izgatnak, és ez az egyetlen, amit még tudomásul 
venni se szabad. 

Kertváros, észak–déli irányú hosszú utak. Néma csend. Sehol senki. 
Anglia. Lassan felszívódó nagy nyugalom. 

Holtszezon: húsz év kiesés. Csoda-e, ha megcsalják, ha magára marad? 
Asszonya nem várhat: elvirágzik, mire révbe jutott. Erre valók a diszkrét 
ötvenesek, Úszómesterek, szépfiúk, kamaszok. Valami másról: emberibb 
életről álmodozott. Most az álom is elposványosodik, félbemarad. Begu-
bózik, dolgozik. Magányos, érdektelen ember. Néha morgolódik, elfelejti, 
az ébrenlét órái, (tönkreteszik a holnapi napot). 

Nem így képzeltem (mindegy). Nem ügyeskedek, nem hazudok. Me-
gyek (állok?) valami keskeny folyosón. Elmosódott körvonalak, átlátok a 
falakon (nincsenek falak), már álmodni se tudok. 
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KABDEBÓ TAMÁS 

Paramaribo, 1.* 
 

,,EGY perc türelmet kérek, az excellenciás úr azonnal fogadja.”  Szertar-
tásosan meghajlunk mind a ketten. A titkár csokornyakkendőt, frissen 
vasalt zakót, és sárga arcán Buddha–mosolyt visel. .Én kihajtott ing típusú 
tropikus ingkabátot. Amióta alkalmazóim parlamentje határozatilag eltö-
rölte a zakó és nyakkendőviselést a törvényhozás házában, én még az 
ilyen fél–diplomáciai missziókon is mellőzöm a kiöltözést. 

A perc letelik, a titkár ismét meghajlik előttem, fölállok, de a 
szembenlévő karosszékből is felemelkedik valaki. ,,Bocsánat”, mondja a 
titkár, ,,még egy perc türelmet kérek.” Minthogy harmadszor vagyok itt 
csupán azért, hogy a nemzeti levéltár megtekintéséhez engedélyt szerez-
zek, én is viszonzom a Buddha–mosolyt, de a bajuszom alatt halkan el-
eresztem – ,,nyasgem”. 

Az úr, aki leelőzött, hátranéz, s szúrós pillantásából látom, megértette a 
magyar kiszólást. A pillantást viszonzom: az idegen tengerészsapkát tart a 
kezében, hóna alatt gines flaska. Nem tettethettem, hogy 1970 áprilisában, 
a surinámi belügyminiszter előszobájában, Guyana feketebőrű állam kép-
viseletében, az egyenlítőtől öt fokkal északnak, különösképpen meglepőd-
tem volna azon, hogy valakinek a radarja felfogja a magyar szót. A mi-
nisztertől kifelé jövet, az idegen azonban meglepetést mutatott. 

,,Huszonöt éve nem hallottam itt magyar szót – legutoljára 1945–ben, a 
háború befejeztével vetődött erre három hadifogoly ...” 

A mondatszerkesztés kifogástalan, a szavak simán gördülnek, csak a 
kiejtés éneklős egy kissé, mint a Karib szigetek bennszülöttjeinek angolja. 
Bemutatkozunk. Hadd várjon csak az a miniszter. Van belőlük úgyis any-
nyi, hogy tengerszorost lehetne velük rekeszteni. Az ajtó előtt állunk, a 
szakállas tányérsapkás férfi meg én, se ki, se be a miniszterhez. A titkár 
feszeng. 

,,Várjon meg, kérem.” 
Hüvelykujja körül megpörgeti a sildes fejfödőt. ,,Oké.” 
Később elsétálunk a kormányzósági palota előtt. A bejáratnál egy feke-

te Cadillac várakozik. ,,Látja ezt?”, mutat rá a szakállas kapitány (mi más 
lehetne ilyen sapkával) ,,fürdőszoba van benne, televízió és bár. Tegnap 
vette a kormányzó az árverésen.” 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1971. évfolyam 1. számában. 
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,,Hogyan?” 
,,Ó, nagyon olcsón, féláron. Tizenötezer guilderért. Még a miniszterel-

nök hozatta be, mielőtt kibukott volna a kormányból. Az új koalíció nem 
akar fizetni érte.” 

,,Ön alaposan ismeri itt a terepet.” 
,,Igyekszem.” 
A folyóparton óriási Saman fák állnak, törzsük mint az elefánt dereka, 

lombsátruk mint a bazilika kupolája, gyökereiket kimosta a földből a sok 
trópusi eső. Úgy dagadoznak ki a fűből, mint a visszerek. Egyre ráül a 
kapitány. ,,Hozok egy üveggel a rumbárból”, mondom. Legyint. ,,Hagyja, 
fölmegyünk a hajómra.” A régi büdös halpiac helyén a tehergőzösök rak-
partján, modem vásárcsarnokot építettek a holland gyarmatosítók. A bejá-
rat fölött Juliána királynő és Bernát herceg arcképe díszeleg. Surinámot a 
bécsi kongresszus ítélte a hollandoknak, bármennyire is szívták a fogukat 
az angolok. Nelson meghalt Trafalgárnál, Wellingtont nem érdekelték a 
párás trópusok. ,,Menjünk keresztül a csarnokon, van egy kis dolgom itt.” 
Átevezünk a gyümölcsös ládák, az árusok régiói, főzelékek, színes kel-
mék, indián tegezek, jávai istenszobrok, néger fafaragások és papagály 
tollzuhatagok között és kikötünk egy öreg indonéz standja előtt, aki gines 
flaskákat árul. 

,,Ahá. Innen a miniszteri flaska.” 
,,Majdnem.” 
A kikötőben három nagy kereskedelmi hajó vesztegel. A „Boa vista” 

egy brazil tankhajó, a „Bookers Boy”, a legnagyobb guyanai angol cég 
diesel motorosa és egy holland vontató, amelynek farában félárbócon lo-
bog az indonéz zászló. E mellett evezünk el egy halászladikban hárman. 
Fogatlan, cserzett amerindián a révész, aki a partmenti lingua franca, a 
portugál, angol, indián szavakat keverő taki–taki nyelven beszél a kapi-
tánnyal. ,,Hermann, az elsőtiszt”, mondja az indiánra, „Rozika, a roham-
csónak”, a ladikra. Gyorsan gyülemlik a tengervíz Rozika fenekén, szapu-
lom, hogy el ne merüljünk. Tengeri kérdésekben máig is gyakorlatlan 
dunai szemem vitorlás fregattnak nézi a vízi járművet, amelynek kötél-
hágcsóján felmászunk –, magas árbócairól, kopott de karcsú testéről, me-
részen ívelő orráról ítélve. 

,,A francia tengerészakadémiától vettem a cayennei árverésen”, mond-
ja a kapitány, ahogy vizsgálódó tekintetemmel találkozik a szeme. 
,,Tanítóvitorlás volt, de csavarmotort is szereltek rá, hogy a matrózinaso-
kat, ha kellett, kihúzza a csávából. 
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,,De a neve!”, kockáztatom meg, a hajó oldalára festett ASZU láttán. 
,,A második s–t átalakítottam z–re, a szó végét pedig átfestettem: 
ASSUNTION–nak hívták még 45–ben.” 

A fedélzeten meglehetős illat terjeng. Üres konzervesdobozok, elszórt 
sajtpapírok, az árbóckötélen egy fűzér száraz sózott hal, a kajüt előtt – 
mintegy lábtörlőként – egy nagycsöcsű dáma hever, olajfoltos PLAY-
BOY magazinra nyomtatva. A kapitányi kajüt belsejében viszont példás 
rend, csillogó rézgombok, perzsaszőnyeg, falra akasztott mexikói poncho, 
egy tucat glédába állított könyv, és legalább félszáz, különböző nagyságú, 
számú, formájú, katonásan felsorakozott üveg, demizson flaska, butykos. 
,,Mit iszik barátom?” 

Megviselt, állandó hasmenéssel küszködő európai gyomromra utalva 
jelzem – hátha a hajó neve egyáltalán kifejez valamit –, hogy tán egy 
gyűszűnyi „aszút, ha van.” ,,Az alkalomra való tekintettel”, bólint a kapi-
tány, (és küldi Hermannt a hajó gyomrába) ,,megkóstoljuk a hétputtonyo-
sat.” 

,,Vajon, ezt a KÜLKER–től vette árverésen?” 
,,Nem, nem. Új Zélandba avanzsált egy Eszterházy negyvenhatban. Őt 

fuvaroztam hetven üvegért. Minden szilveszterkor fölbontok egyet, vagy 
ha magyar vendégem akad. Patinás borok. A legrégebbit még Mária Te-
rézia pincemestere pecsételte le.” 

Faggatódznék tovább is, de valahogy a bor, a megtiszteltetés, a kajüt-
ablakon befröccsenő sós párák, és a tolóajtó résén beáramló illatos 
aggarbati füst, együttesen megkötik, ahelyett, hogy megoldanák a nyel-
vem. Ő szólal meg hát: ,,És maga? Honnan és hova?” 

,,Én is vándormagyar vagyok, amolyan félintellektuális áltudós. Szer-
vezőképességemet, angol diplomámat és professzionista könyvgyűjtési 
szenvedélyemet adom bérbe fejlődő országok könyvtárainak.” 

A kapitány mosolyog. Most először. ,,tn üvegeket gyűjtök”, jegyzi 
meg lakonikusan, és holland szivarral kínál. 

,,Nem élek vele.” 
,,Se nem iszik, se nem dohányzik. Aszkéta maga?” 
,,Kártyázni tudok”, mondom bocsánatkérően. 
„Mama”, kiált a kapitány, ,,cards please.” Közeledik az aggarbati füst, 

egy ráncos fekete kézben, melynek párja PIATNIK NÁNDOR ÉS FIAI 
paklit szorongat. ,,Ulti?” 

,,Kettesben?” 
A kapitány a vállamra teszi a kezét. Reszkető eres mancsa repedezett 

karmokban végződik. Az indus anyóka odatipeg. ,,Sit down mama, we 
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play ulti.” Majd hozzámfordulva: ,,Gondolja, hogy kibírtam volna ezt a 
sok csavargást ép ésszel ultipartnerek nélkül? Rendszerint a mamával és 
Hermannal rablózunk hármasban –, már évekkel ezelőtt beavattam őket.” 
Most négyen vagyunk, egy kopog tehát. A kapitány, mondanom sem kell, 
verhetetlen. Mikor rajtam a sor a kopogással, végignézem a könyveket. – 
Az ezeregyéjszaka meséi, Krúdy Szinbádja, egy köteg Playboy magazine, 
Zane Grey, C. S. Forester, Conrad, Melville és két P. Howard: Az ellopott 
cirkáló és Piszkos Fred, a kapitány. Mindenki, gondolom, igyekszik me 
őrizni ifjúságának ideáljait, de csak a kiváltságosaknak sikerül, hogy azok 
szerint is éljenek. Henry Thoreau Concord erdejében élt mint filozófus és 
favágó. Jelky András bajai szabólegény gyalog bejárta a világot. Molnár 
Gábor óriáskígyókat és ritka lepkéket fogdosott a Nemzeti Múzeum ter-
mészetrajzi gyűjteménye számára bár erre senkisem kérte föl, és senkisem 
fizetett neki érte. És ismerek egy megszállottat, aki hajóládákban többezer 
magyar vers fordítását cipeli maga után a világba, akárhová is perdíti a 
sors. Csodálkozzunk hát a „romantikus” kapitányon? 

Amikor a kártyázást abbahagyjuk, a mama, akinek olyan ráncos az ar-
ca, mint egy barna dióbél, kimegy a konyhafülkébe rótit sütni. Hermann 
különböző ládákat cipel. ,,Ha megmutatná a hajórakományt ... ” Vaslétrán 
ereszkedünk le a hajó hasába. A gépész, helybeli ember, nem tartozik a 
legénységhez, a motorral piszmog. Kisebb nagyobb dobozok, ládák, láda-
fiák, egyik másik leszögelve, hull belőlük a fűrészpor és a forgács. Olajos 
víz csillog gyanúsan a hajó fenekén a rácsozat alatt. A bordázat közein 
polcok, a polcokon kosarak, újabb ládák, réseiken kikandikálnak a fa-
szobrok, népi szőttesek, indiai szentképek, rézcsillárok, és a gines üvegek 
százai – akárhányat megkocogtatok – üresen. 

,,Antik és művészi tárgyakkal kereskedem”, magyarázza a kapitány. A 
Karib tengert járom a mexikói öböltől le Belémig, az Amazonas torkola-
táig. Belémben krokodilbőröket veszek, Cayenneben nem állok meg, ha 
nem muszáj, itt Paramaribóban gyűjtöm be a kedvenceimet a napóleoni 
időkből származó gines palackokat, amelyeket a brit, holland és francia 
tengerészek beleszórtak egykor a Surinam folyóba, s amelyeket ma is 
hetente mos ki a víz. A kis kreol gyerek, 25 centet kap a kereskedőtől 
egy–egy flaskáért, én öt dolláron veszem itt a piacon és huszonötért vesz-
tegetem Mexikóban darabját. A javát egy ügynök veszi meg, aki 50, a 
ritka példányokért 100 dollárt kap az amerikaiaktól.” 

,,És a helybeli górék?”, kérdem. ,,Minek a belügyminiszternek pa-
lack?” 
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,,Műgyűjtő. A fővámos nemkülönben. Eleinte sok bajom volt velük. 
Trinidadban öt hétig ültem egyszer, Kingstonban elszedték tőlem az egész 
rakományt. Most egy–egy speciális flaska biztosítja háborítatlanságom.” 
Ezzel levesz egy duplanyakú butéliát a polcról, ha szőrös volna, csikósku-
lacshoz hasonlíthatnám. Az egyik csőrből chilei bor folyik, a másik telje-
sen lecsavarható. A kapitány beleilleszt egy szivaralakúra csavart dollárt. 

Szép, szép ez a műkereskedés, gondolom, de aligha igazán jövedelme-
ző. A tokaji borokat kivéve, amelyek nem eladók, a rakomány csupán 
párezer dollárt ér. A hajó kicsi és így is félig üres. Krokodilbőrt egyetlen 
egyet sem látok. ,,Drága az olaj”, mondom. 

,,Drága”, hagyja rám. 
A Turul madárra esküszöm, hogy tőlem nem tudja meg egyetlen vá-

mos, rendőr, vagy belügyminiszter – árulja el hát mi van még eladó a ha-
jón?” 

Méreget a kapitány. Rovátkolt öreg arcán borotvapenge a szeme szűke. 
Hallottam egyszer két csempész történetét, az egyik ki–be járt a dutyiból, 
a másikat sohasem kapták el. Kérdezte hát a peches a szerencséset: 
,,Áruld el, az ég szerelmére, hogyan csinálod, mit csempészei?” Odasúgta 
a másik: ,,Hajókat.” Nos, itt ez aligha áll. Az öreget már többször elkap-
ták s a hajója régi. Állom a tekintetét, mígnem megvakarja őszbecsavaro-
dott üstökét: 

,,Semmi más nincs eladó a hajón.” 
Megesszük a rótit, én guáva levet iszom, Hermann rumot, a mama vi-

zet, az öreg befejezi a tokajit. Dolgomat a reggeli vizittel befejeztem vol-
na Paramaribóban, a többi már csak kellemkedés, diplomácia és turisztika 
lenne. ,,Innen Georgetownba hajózom holnapután”, böki ki a kapitány, (– 
ha elvinne!, gondolom –). ,,Három nap az út, szépen lassan csorogva a 
part mentén.” 

,,Ultizhatnánk rogyásig”, vetem föl bizakodóan. 
,,Rogyásig.” 
,,Tehát elvinne?” 
„Váltsa vissza a repülőjegyét. Hermann elmegy a könyvekért a hotel-

ba.” 
Az indulás reggelén, mintha az ég összes hordóit csapraverték volna, 

úgy zuhogott az eső. A csorgó víz langyos volt, a dagály–duzzasztotta 
folyó fekete a belehullott falevelek kioldott festőanyagától, a parttól alig 
pár lépésnyire egy kutyahullát toszogattak, marcangoltak a piránák. Min-
den bátorságomra szükség volt, hogy az értemküldött „rohamcsónakba” 
beszálljak és az „elsőtisztre” bízzam az életem. Angol viharcsuklyával a 
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fején, a fedélzeten fogadott a kapitány; félmeztelenül állt, fehér mellszőrét 
simára nyalta az eső. ,,Föl a horgonyt Wesselényi”, törte át a zápor csap-
kodását a hangja, s ahogy a vasmacska felemelkedett a fenékről, az ASZU 
remegése ringássá változott és csavarodott föl a drótkötél, a kapitány csak 
nézte, egyre merevebben, hogy dolgozom, s nagyot villant a szeme, ami-
kor elkaptam a horgony nyelét. A vashorgony üreges volt és rozsdás kulcs 
nyitotta. Benne kattantós–fedelű acélszelencében vagy harminc csiszolat-
lan gyémánt. 
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HENDI PÉTER 

Délután* 
 
Az ártatlan kamaszkor hiába álmodott bűnei is megjelennek. Itt várnak rá 
komoly arcok, hogy nyakába akasszák rendfokozatát. És itt az elrugasz-
kodás megcsúfolt vágya, Gyönyörű délután a Kecskeméti utcában. 

Néha beszélni kezd az emberekkel teli utca. Minden összeáll, fel tudja 
fogni a legapróbb részletig. Talán már minden eldőlt. Tudják a dolgukat, 
tudják, hova várják. Senki sem sürgeti, de itt a közelben az előkészített 
fokozat, a mérték, mely óva int – közel, akár a házfalakba tört napsugár. 

Unalmas nyelvóra az egyetemen. Ezek a délutáni órák! Az utolsó öt 
percben mintha már levegőt sem venne, aztán a nagymutató eléri a tizen-
kettest és úgy tűnik fel, repülni is tud. Csakugyan? Lehangolóan szép ez a 
délután. 

Még három hónap, és befejeződik az egyetem. Ásítozva folyik a szer-
tartás, nem ez a fontos. Kis híján elpusztultál az órán? Senki sem vet rád 
követ. Nézd csak meg jól ezeket az embereket. Mindegyik arc tudja, hogy 
hová megy. Nem törődnek a kötelesség ünnepével, de ismerik a köteles-
séget. A kis dolgokhoz kell felnőni, nézni ezeket az arcokat, ettől talán 
megnőnek szárnyaid. 

Milyen bölcsek ezek a fák a Kecskeméti utcán! Lassan tanulni kell a 
vizsgákra. Tavaly is, tavaly előtt is kizöldültek ezek a fák. Az első évre is 
emlékszik, az első igazán tavaszi napra. Akkoriban sokat csatangolt De-
zsővel. A fák nem tettek ígéretet. Most válik világossá: ezek a fák soha 
sem ígértek semmit! 

Az utolsó tavasz az egyetemen. Várjanak kicsit a komoly arcok! Nyu-
godtan várhatnak, ha egyszer már minden eldőlt. Az ünnepélyen ő is 
megeszi majd a tortát, cseppet se szomorúan, cseppet se vidáman. Olyan 
nyugodt most az utca. Forduljon el vagy engedje a közelébe? Felesleges 
kérdés. Itt áll már percek óta a téren, amit lát, az övé. Nem lesz baj, őrá 
nyugodtan várhatnak. Csak ez a fontos. Furcsa derű – őt nem kell félteni. 

Az édesség–boltban tizenöt deka kekszet vásárolt. Szeretett kekszet 
enni az utcán. A cigaretták után jó egy kis új íz, Dezső mellett szokta 
meg. Az eszegetés jól megfelelt a délutáni gyaloglások szemlélődő nyu-
galmának. Minden barátságban kialakul néhány szokás, kölcsönösen el-
fogadott hozzáállás a dolgokhoz. ők kekszet ettek. Szívesen emlékezik 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1971. évfolyam 3. számában. 
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most azokra a napokra. Dezső nemrég említette, hogy már nem ízlik neki 
a keksz, ő még szereti. Mostanában már ritkábban kelnek útra az egyetem 
után, kevesebbet vannak együtt. A keksz maradt. 

Persze, az az igazság, hogy ezt a délutánt nem lehet bekeríteni egy 
zacskó keksszel. Még el sem érte a Kálvin–teret, máris elfogyott. Valami 
más kellene. Nincs mitől tartani, ő meg fog érkezni, de előbb. még ... 
Amikor a nagymutató elérte a tizenkettest, azt hitte, repülni is tud. Négy 
óra múlt hét perccel. Három hónap múlva vége az egyetemnek. Nem sok 
ilyen délutánja lesz már. Tanulni is kellene, de még van idő. Összegyűrte 
a zacskót, és amikor a szemétláda közelébe ért, jól megcélozta. Az alumí-
niumtartály éléről pattant le a papírgombóc. Hát igen, ez a gyakoribb, de 
most igazán sikerülhetett volna. Lehajol a zacskóért, visszalép az eredeti 
helyre és lassan, kiszámítottan újra céloz. A dobás pillanatában megrántja 
valami a kezét. Megint elhibázta. Nem illik szemetelni az utcán. De ami-
kor újra kézbeveszi, nem képes közelről bedobni. Sportszerűtlen lenne. 
Végre, harmadszorra sikerül. Éppen jókor, mert már nézők is akadtak. 
Össze kellene szedni a lelkesebbeket, sorbaállítani őket, aztán hajrá. Jó 
kis műsort lehetne csinálni. 

A Városkapu presszó előtt öreg néni állítja meg. Hosszasan mentege-
tőzik, nem jó már a lába, a szeme is rossz. Volna olyan kedves? Hogyne 
kérem. Karonfogja a nénit és lelépnek az úttestre. Megvárják, amíg elha-
lad előttük egy autó. A forgalom kellős közepén állnak. Vajon, fél most 
ez a néni? Fogja a karját, ő tudja, hogy nem lehet baj. Nevetséges 
huszonkétévesen annak örülni, hogy át tudunk menni az utca egyik olda-
láról a másikra. Pedig van benne valami. Elérték a túloldalt. A néni foly-
tatja útját, ő meg ott ácsorog. Az úttest közepén sebesen közeledik feléjük 
egy autó és még egy és még öt. Ezt még egyedül is nehéz kikerülni. A 
néni annyira gyámoltalan, félni sincs ereje, a félelemnél is rosszabb, hogy 
rajta semmi sem múlik. Talán megmentik. A fiatalember kitesz magáért. 
Hirtelen ölbeveszi a nénit és két hatalmas lépéssel eléri a járdát. Beszélt 
már valaki az életmentő hálaérzetéről? Áll az utcán, a néni már messze 
jár. Sehol egy öregasszony. Na, majd legközelebb. 

Mindig legközelebb, csupa feltételes mód. Nem szabad most haza-
menni. Az egyetemen a nagymutató ... Mért fojtotta vissza a lélegzetét és 
miért volt az öröm, amikor az Egyetem térre lépett? Hamar elfogyott a 
keksz, cigarettája sincs. Le akart szokni a dohányzásról, a mai nappal 
kezdte volna. Nem volt komoly elhatározás, el is felejtette, reggel már 
javában fújta a füstöt, amikor eszébejutott. Nem is tudja, miért akart le-
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szokni. Talán az nyugtalanítja, hogy ez már mindig így lesz. Mint a sínek 
a vonat előtt. 

A telefonfülke előtt egy régi tréfa jutott eszébe. Dezső mesélte valame-
lyik ismerőséről. 

– Halló! Nyúl lakás? 
– Igen kérem, itt Nyúl. 
– Itt vadász. Puff!!! 
Egyébként, ők Dezsővel – most legalábbis úgy tűnik fel – soha nem 

csináltak semmit. Voltak változatosnál változatosabb ötletek, rendszerint 
így bevezetve: milyen lenne, ha ... Ezenkívül semmi, csak a séták és a 
keksz. Általában jól érezték magukat, de most ebben sem biztos. Egyszer 
a Lottózó felé tartottak. Dezső fogadkozott: ha bejött az ötös, teljes erejé-
ből hátbaveri az első járókelőt. Dezsőnek egy találata volt. Utána arról 
beszéltek, mit szólt volna a járókelő. 

Kérjen ettől a fiútól egy cigarettát? Nem, leszokik. 
A Kecskeméti utca elején jókora beépítetlen térség. Ide a napsugarak is 

eljutnak. Tíz–tizenkétéves fiúk fociznak. Pattan a labda. Indulna, hogy 
visszarúgja, de az egyik fiú már meg is előzte. Csak áll és nézelődik. 
Kedves neki ez a látvány. Sokminden eszébejut, derű és szomorúság ke-
veredik benne ilyenkor. Az irigység is jól viseli magát, nem csap ricsajt, 
szépen hallgat. 

Jól esik itt állni, megnyugszik tőle, mert most minden egészen világos. 
És az elrugaszkodás? Mit szólnának a komoly arcok, ha itt látnák focizni? 
Aligha lepődnének meg. A rendfokozat és a mérték ... Micsoda gőg! Nem 
kell őket félteni. 

Pattog a labda, kiskapura folyik a játék. Az a pirosmezes fiú igazán 
ügyes. Este még el kell olvasnia a földrajz leckét – ugyan ki gondol erre 
ilyenkor. Mennyi a csapadék a Dunántúlon? Vigyázni kell, amikor meg-
mutatja a folyót a térképen. Az ember ott fedezi fel a kék vonalat, ahol a 
legvastagabb, önkéntelenül is onnan indul el az ujjával. Visszafelé folyik 
az a folyó? Nagyon kellemetlen. Pattog a labda. 

Nem szabad most hazamenni, de nem tudja hová menjen. Nézi még ki-
csit a fiúkat. A pirosmezes a legügyesebb. Ott hátul, az a dagi semmit sem 
tud. A pirosmezes a lába között gurítja el a labdát – gól! Az egyik odasza-
lad hozzá és kezet fog vele. Akár a felnőttek. Éppen csak a csók hiányzik. 
Na, dehát ebben a korban?! A dagi csak legyint, hadd örüljenek. Meg 
lehet érteni. Aki ilyen falábú, az csak nem veszi komolyan. Tíz–
tizenkétévesek. Alighanem ilyenkor eldől már valami. Vagy még előbb? 

– Mi az? Nem kerültél be a csapatba? 
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Észre sem vette és most nevetve fogadja Dezsőt. 
– Mit szólsz az időhöz? 
– Nagyon nagy. Van cigarettád? 
– Nincs. Le fogok szokni. 
– Minek? 
– Semmi ... Csak hülyéskedem. 
– Jó gyümölcspálinkát mérnek az Imbiszben; Kóstold meg! 
Kicsit tűnődik, vagy talán nem is figyelt Dezsőre és azért késik a vá-

lasz. Aztán már az Imbisz felé mennek. Dezső nem győzi dicsérni a pá-
linkát. Megint az idő kerül szóba. Az első tavaszi nap. Felsőkabát nélkül 
járkálnak a nők. Dezső megkérdi, volt-e már a Váci utcában. 

– Nagy mellverseny van. Pasztell a divat. 
Dezső hozza ki a két féldecit, cigarettát is vett. Örül, hogy most együtt 

vannak, de nincs sok kedve pálinkát inni. 
– Rágyújtasz? 
– Nem. 
Előttük a pulton a két pohár. Dezső már meg is itta, nagyokat lehel a 

levegőbe. A műanyagredőnyön kilát az utcára. Jönnek–mennek az embe-
rek és itt vannak a fák. És ez a kép most eszébe juttatja, amire olyan rit-
kán gondol: ezek az egyetemi éveim. Két szó az egész: egyetemista va-
gyok. Lassan issza meg a pálinkát, kicsit hőstett, ritkán iszik ilyen erőset. 
Orra köré húzódik tőle az arca. 

Az utcán mégis rágyújt egy cigarettára. A fákat nézi. Mindig beszéltek 
hozzá ezek a fák. Mindig telve voltak ígéretekkel. Tegnap benézett az 
egyetem dísztermébe. A végzősök doktorrá avatása folyt. Nézte a cere-
móniát és nem tudta magának megmagyarázni, miért szorul el benne va-
lami. Ezek a fák! Egy év múlva ő is ott lesz a díszteremben. Aztán kilép 
az utcára. Alighanem dohányozni fog. 

Újra a focizó fiúk. 
– Van pénzed? 
Dezső követi a tekintetét. Egyszer ez az ötlet is elhangzott már, köny-

nyen megérti, hogy mire gondol. 
Huszonhat forintért pompás labdát lehet kapni a Sportboltban. Ez a 

labda nagyobb, mint a fiúké. Dezső tartja a kezében, és ahogy a telekfelé 
mennek, egy kicsit mindkettőjükben ott motoszkál a gyanú, hogy ez nem 
is igaz, ezt senki se hiszi el. Aktatáskája még kezében van, amikor először 
rúg bele a labdába. Borotvaélen a jelenet, botrányszag a levegőben. 

A fiúk abbahagyták a játékot, őket nézik. Egyszer régen kiment a rétre 
és elfelejtette bezárni a lakásajtót. Anyja egy hétig nem engedte játszani. 
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Az egyik fiú mellette áll, kezébe nyomja a táskáját. A cipőjénél poros lett 
a nadrágja szára, ráüt néhányszor, aztán újra poros lesz és már nem nyúl 
hozzá. Majd a végén. 

– Ezzel a labdával könnyebb – hallja a dagi hangját. 
Dezső leveti a zakóját és rábízza az egyik fiúra. Ő is leveti. Látja egy 

járókelő arcát, aztán felé száll a labda. Kicsit nehézkesnek érzi, ahogy 
utánarugaszkodik, de hát a kezdet. Egyszer átemelni a feje fölött, aztán 
vissza, majd egy félfordulat és sarokkal. Sokat gyakorolta ezt a réten. He-
tedikben csinos tornatanárnő jött hozzájuk, igyekeztek kitenni mag kért. 

– Ez nem sikerült a bácsinak – hallja a pirosmezest. 
– Lábtangózzunk! – mondja Dezső. 
Igen, így mondták ők is. A fiúk megrajzolják a pályát. Párost játsza-

nak, ő a pirosmezest választja. Nagy megtiszteltetés volt régen, ha a na-
gyobbakkal játszhatott. Mellette a fiú csupa lelkesedés. Este még el kell 
olvasnia a földrajzot. Komolyan vette az iskolát, valósággal beteg lett, ha 
rossz jegyre felelt. 

Egyre jobban belemelegedik. Elengedi a labdát a feje felett, még éri a 
pályát, utánalép, hogy hátrahúzza, de a cipője orráról elpattan. Nyomasz-
tóan rossz rúgás volt, a fiú már szalad is utána. 

– Hogy érzed magad? – fordul Dezső felé. 
Hirtelen éles fékcsikorgás a háta mögött, Dezső arcát látja. Mint ha-

talmas üveggömb, törik benne valami darabokra. Mélyen egy fazék fene-
kén, mélyen benne ebben a délutánban. 

A vezető jókor fékezett. A fiú már jön is vissza a labdával, arcán lát-
szik, túljutott az ijedtségen. Mögötte kiabál a vezető, különben néma 
csend. Csak azt veszi észre, hogy felvette már a zakóját és a táska is a 
hóna alatt. A pirosmezes hozza a labdát. Dezsőre néz, persze hogy 
itthagyják nekik. Az autó továbbment. Megtörli a homlokát és akkor újra 
kiabál valaki: 

– Vén szamarak! Nem szégyellik magukat? 
Egy öreg bácsi, járni is csak bottal tud. 
– Ne röhögj! – kéri Dezső csendesen és ettől egyszerre robban ki belő-

lük a nevetés és már mennek is. 
 

Lassan szürkül a délután, az utcán sokan jártak. 
– Nézd, hogy oszt az a nő! – mondta Dezső. 
– Engem nézett. 
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Dezső tiltakozott, nevettek és újra lendült a hangulat. Elkezdődött a 
verseny: kinek nagyobb a sikere? Csak a szemek vehettek részt, egyéb 
eszközökkel tilos volt feltűnést kelteni. 

– Ez a tiéd. Egy null. 
Hirtelen hallani vélte a fékcsikorgást, újra maga előtt látta a fiú meg-

szeppent arcát. 
– Figyelj csak! 
Hanem Dezső éppen el volt foglalva, ő pedig nem szólt mégegyszer. 

Minek is mondta volna? Hiszen Dezső is ... 
Szokás szerint a Rákóczi úton mentek tovább. Nem nagyon beszéltek, 

a szembejövőket figyelték, néha nevetni is volt miért. 
Az Uránia mozinál Dezső vezetett három kettőre ... 
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ANDRÁS SÁNDOR 

A kivégzés* 
 

A férfi kinézett az ablakon. Hideg eső ömlött a sárguló levelű fákra és a 
köztük el–elúszó autókra. Az úttestről összetört homály derengett, a jár-
dán levelek mozogtak lassan, vagy tapadtak már holtan a kőre, barnán. Az 
ablak előtt több szálban hideg nyúlós víz csurgott a magasból, hol véko-
nyult, hol vastagodott, olykor egy–egy pillanatra kihagyott, cseppekké 
szakadt, aztán ismét beérte magát és csurgott, nyúlt, ömlött. A férfi körül-
járatta szemét, de közben, változó élességben, egyre a fákat nézte. A teste 
faág volt, a bőre falevél, hajlott, remegett, ahogy elbuggyantak rajta a 
hideg kövér cseppek. Elfordult, visszalépett, át az üvegen, a szőnyegre, és 
élvezte, ahogy a háta mögé került a zaj. Amikor felnézett, a felesége állt 
előtte. Észre sem vette, hogy bejött. Egymásra mosolyogtak. A férfi ma-
gához vonta és a kezével az arcához ért: meleg volt, puha, és száraz. A 
sajátja is, de a saját melegét nem érezte. 

A szemben lévő falon, a szoba túlsó végében, nem volt semmi, csak az 
árnyék osztódott el rajta váltakozón. A mennyezet alatt meg a szögletek 
felé sötétebb volt a homály, középen a legvilágosabb. szézám nyílj ki ta-
pogatta végig a falat pillantásával, puhán, tétován itt nincs rejtett ajtó és 
magához szorította az asszonyt. Haj csiklandozta az arcát dolgom van és 
fáradtságot érzett a combjában. Langyos vízben lebegve suhant a sötétebb 
homályból a világosabba. A haj még mindig csiklandozta. A férfi kissé 
hátradőlt, két keze az asszony vállán, és rámosolygott a szemöldökre meg 
a vidáman előreugró orra: 

,,Csúf idő.” 
,,Nem szabad kinézni.” 
Az asszony elkukkantott a férfi feje mellett, kipillantott az ablakon, az-

tán ismét a férfi arcára majd szemébe nézett: 
,,Te szebb vagy. Bár szeretem az ilyen időt.” 
A férfi ezúttal az ajkak mögüli puha mélységből előhuncutkodó foga-

kat nézte ha másként rándulna az ajka milyen ijesztőek lennének vagy 
esetlenek mint a múltkor most szép szép aztán ismét a pillák közé eresz-
kedett mosolyogva: 

,,Tehát értékeljem, hogy a szememen nézel ki és nem az ablakon?” 
,,Olykor a szemeden át is olyan időt látok.” 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1971. évfolyam 4. számában. 
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,,Most is?” 
Az asszony komolykodó mosollyal kissé megbillentette a fejét: 
„Talán.” Magához húzta a férfit. ,,De mégsem, most nem tudom, mit 

látok benne.” Aztán eltolta magától: ,,Segítenél nekem egy kicsit?” A 
férfi megütközve nézte, szinte megbántódva: 

,,Dolgom van.” 
,,Csak egy kicsit, öt perc az egész.” 
A férfi hallgatott. Várta a magyarázatot, kereste a kibúvót, de nem tud-

ta, mi elől; még semmit sem tudott. Tárgytalan ködben nyugtalankodott, 
gondolatok nélkül. A kezét lassan lecsúsztatta az asszony karján. Várt. Az 
nem remélt jobb fogadtatást, közelebb hajolt: 

,,Adok utána egy csókot.” 
A férfi elmosolyodott: 
,,Ne zsarolj. öt percet nehezebb adni mint az egész életet el kell szá-

molni vele a rész hiányzik az egésznek az egész nem Ha az életemet kér-
néd, az könnyebb lenne. De öt percet, öt egész percet, amelyik mindegyi-
ke legalább ötöt fiadzik szapora az idő nagyon szapora és halékony is Ha 
az életem akarnád, azt mondanám, a tiéd, de te túl sokat kívánsz.” 

„Egy igazi csókot. A képet kell feltenni, egyedül nem tudom: csak tá-
volról látni, hogy hol van.” 

A férfi beleborzolt a hajába ha most nem később kell és szótlan az asz-
szonyra nézett. 

,,Nem fiadzik az öt perc, ígérem, nem” ha most nem később kell 
egyremegy gyere, hozd a kalapácsot meg a szöget, én hozom a széket.” 
Hallatszott az eső amiről nem lehet szólni arról hallgatni kell Az asszony 
az utolsó szavaknál megölelte a férfit és kiszaladt. Az végigmérte a ho-
mályban az üres falat, zárt szegélyeit, majd pillantása megállt valahol a 
közepe felett, ahol a világosabb homály szürkülni kezdett. Érezte, hogy 
elbizonytalanodik. Egy fodor félelem suhant végig rajta arról hallgatni 
kell Felsóhajtott. Aztán kiment a szerszámért. Az asszony megjelent a 
képpel, a falnak támasztotta. Odatólt egy széket, a másik kezéből újságot 
nyitott szét és rátette. A férfi közben már visszajött és megállt mellette, 
kezében kalapács meg egy sima egyszerű szög milyen nehéz a feje jó ka-
lapács és nézte, ahogy az asszony haja, lehulló sima haja, lehajlás közben 
nemcsak az állat takarta el, de a szájat is. Kis szarvban nyúlt előre az orr-
nál meg kellene csókolni a nyakán de csak állt. Az asszony fölegyenese-
dett, haja ismét fülére és nyakszirtjére hullott. 

,,Tessék” mondta az asszony „léphetsz.” akkor tönkre tettem volna a 
beígért jutalom csókot védekezett. 
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„Este el kellene mennünk valahová, van kedved?” micsoda kérdés 
mindig van tette le a kalapácsot meg a szöget a székre. Az asszony félre-
lépett, közben boldogan bólogatott. most szeretne megcsókolni de fél 
hogy elrontja a jutalom csókot vajon mire gondol ,,Színházba vagy tán-
colni. Rég voltunk táncolni.” Ránézett a még mindig mosolygó arcra, 
bólintott, aztán a falhoz fordult. Egy pillanatra füstté vált a lába, a fodor 
félelem megint végigsuhant benne, a füst hullámzott egyet áttörni hirtelen 
kemény lett a teste, ruganyos áttörni Fellépett a székre, jobb tenyerét a 
falnak támasztotta, a ballal lenyúlt a képért. Nézte, hogy az asszony oda-
adja. Tenyere alatt a fal kemény volt, biztos, egyszerre kellemes és kelle-
metlen e mögött biztos nincsen kincs Kékes–vörös meleg hullámzást ér-
zett és a korhadó lábából kicsorduló pénzek, aranyserlegek, ékszerek ha 
egyszer befalazott kincsre találhatnék és rejtélyes tárgyak fölött a durva 
téglafal megnyílt. „Táncolni”, mondta az asszony. Vörösen elködlő ajak-
ként nyílt meg, meleg felhőként, és mögötte mesetáj ringott. Szigetek, 
furcsa növények, madarak és madárképében varázsló szállt egyik sziget-
ről a másikra, fiatal varázsló, akiben mozdulatlan tó mélyén fakadt szi-
várványos kövek közt egy titokzatos forrás. A képkeret megérintette a 
kezét, az rácsukódott titkos ajtóra a falban Felemelte a képet és a melle 
elé. Közben pillantása súrolta a székre terített újságpapírt, a lábát, és mel-
lette a kalapácsot meg a szöget. Érezte, ahogy a kék–vörös hullám elapad 
benne, és hallotta, amint az asszony a szőnyegen puha léptekkel hátrafelé 
ment, aztán megállt. Várt. Őt nézte, ő meg melle előtt tartotta a képet és 
ellenkezést érzett. Várt. 

,,Emelheted” jött az asszony hangja hátulról. A férfi a falat nézte mint-
ha nem tudnám és lassan felemelte a képet Nézte, hová emeli. Igyekezett 
irányítani a kezét. A fal azonban nagy volt és felfoghatatlan. Szemétől 
egy arasznyira kezdődött és minden irányba távolodott. Az álla alá is, a 
lábáig, sőt a szék lábáig, de ezt csak tudta, se nem látta, se nem érezte. Az 
álla alatt bizonytalanság kezdődött, fokozatosan, és a szeme fölötti fehé-
res kiterjedés is, ami az alsóból nőtt ki, bizonytalan hajlott tova a messzi-
be. Az a kis folt sem volt már biztos, amit látott. Kemény volt, érezte, 
mert kisujjának bütykét, ahogy a képet tartotta, nekitámasztotta. De bil-
leghetett. És nem érezte, hogy távolabb is kemény. 

„Szóljál, ha jó helyen van, hogy megjelölhessem”, mondta és sóhajtott 
furcsa hogy én ezt nem tudhatom Nyakának kellemetlen volt a túlzott 
hátrahajlás: érezte, ahogy haja a zakó gallérjának nyomódik bizonyára 
rosszul tartom rossz helyen és ferdén A homlokán húzódott a bőr, és a 
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csont alatt valami feszült és nyomakodott. a kezemben itt a kép előttem a 
fal és nem vagyok vak sem és mégis rosszul tenném: ahányszor próbáltam 
annyiszor jöttem rá Az alsó állkapcsáról is feszült a bőr, mintha súlyok 
húzták volna mint a dob szamárbőr 

,,Kicsit feljebb”, szólt az asszony. Feljebb tólta. Tarajos kezehátába 
mart a rücskös fal. 

„Nem annyira.” Visszaeresztette. 
,,És balra, de ne nagyon. Tulajdonképpen nem is vagyok benne biztos, 

de azt hiszem, úgy jó lesz.” Balra tolta most persze fogalmam sincs hogy 
nem eresztettem–e lejjebb vagy nem csúsztattam–e feljebb majd szól 

,,Még egy kicsit.” Tovább tólta. Homlokában a nyomás túl erős, túl 
bosszantó volt, előre billentette a fejét micsoda kéj ,,Az az érzésem, kicsit 
feljebb kellene.” Újra felnézett ha nem nézném fogalmam sem lenne hova 
tolnám hómezőn menne a kezem a bütykök dörzsölődtek jégmezőn ,,Úgy. 
Várj egy kicsit, hadd menjek hátrébb.” most meggondolja magát „Nem 
lesz jó.” gondoltam „Azt hiszem, úgróversenyen is háromszor lehet neki-
futni „a jobb oldalon kellene megpróbálni.” Csöngettek. „Hát ez meg ki?” 
mondta az asszony és kiszaladt az előszobaajtóhoz. A férfi visszahúzta a 
képet maga elé, de nem eresztette le, hanem a szeme előtt tartotta. Fejét, 
felsőtestét kissé hátra hajlítva nézte. Régi kép volt. Zöld tisztást ábrázolt, 
mezőt, amelyet fent és a baloldal felső harmadában sötétes zöld erdő vett 
körül. A tisztáson keresztben földút vezetett, rajta ekhós szekér. A lovak 
már az erdőben voltak, alig látszottak, sőt a szekér ponyvájának első ré-
szére is ágak hajlottak. Az út nyilván folytatódott, átvezetett az erdőn, de 
a fák és cserjék eltakarták: fokozatosan ivódott fel. A kép jobb oldalán az 
erdő kiugrott egy keveset és hegye a kocsi felé mutatott. A füvek a bok-
rok és a fák zöldje, három hullám, egymásba olvadt és a harmadik volt 
nemcsak a legmagasabb, de a legsötétebb is. Kékesbe sötétült. A nyugvó 
nap nem látszott, de fénye elömlött az erdőkiszögelés felől: szemben a 
szekér vitte magával ponyváján. Erre a felfénylő távolodó sziklára ömlött 
a zöld tenger. A levegő hűs volt, de melegből hűs, és az erdőből televény 
illat fujdogált, avar illat. Keveredett a füvekével, nyirkos barna a szinte 
száraz párájú zölddel. A férfi ott ült hátul a szekéren, a ponyva glóriája 
alatt. Fiú volt, gyerkőc. Két kezével maga mellett az egyenetlen fára tá-
maszkodott és lóbálta a lábát. Hol a bokrokon át feltarajló fákra nézett, 
hol a kerékvágásos földútra. Közepén füvek és virágok nőttek a megkí-
mélt szabálytalan földcsíkon: a hosszabbak meg lengtek a kocsi alól fel-
szabadulva. A föld barna volt és nyugodt. Úgy érezte, hogy a szekér nyűtt 
öreg fája is ugyanaz az anyag, és most a föld viszi, ringatja, tartja. Nem 
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tudta, hova megy, de rajta. És belé. Ahogy rázódott a szekéren, maga is 
szekér volt és a kerekek–lökte rög az úton. Föl lehet emelni, szétmorzsol-
ni, és figyelni ahogy visszahullik, sietség nélkül: föld. De ez a barna nyu-
galom, amelyből a zöld látomások nőttek, nem volt, hanem mozgott. Vitte 
valahova, talán zöld látomásokba. Háttal közeledett valamihez, de félelem 
nélkül. Lóbálta a lábát és nézte a füveket búcsúzva, és vágyakozón a távo-
lodó erdőt: közeledett hozzá. 

,,A szomszéd volt itt sóért” szaladt vissza az asszony. A férfi megrez-
zent mit akar és a feje zsibongott. milyen gyönyörűség Az érzés távolo-
dott benne, ő maga a széken állt, előtte a kép, de még nem látta élesen. 
Önmagát sem érezte a testében, egy pillanatra minden idegen és érthetet-
len volt volt itt sóért aztán az érzés tovább távolodott, belé és rajta kívül. 

,,Gyere, csináljuk, rögtön meglesz, ígérem” állt meg mögötte a hang. A 
szavakra lassan szétvált valami; a kép élesedett, ő maga pedig érezte, 
ahogyan újra és fokozatosan betölti a saját testét. Megmozdította a lábát, 
az újságpapír megzördült. A zaj érthetetlen volt, akár az asszony hangja 
most megzavart A másik lábát is megmozdította, mert valami ösztökélte a 
zajra ültem valaha ilyen kocsin? ,,Jobbra”, mondta az asszony, ,,épp úgy, 
ahogy előbb volt, de jobbra.” mint a katonaságnál Ingerlékenység fogta 
el. Szerette volna a szavakatszivacs–falként visszalökni, vagy hagyni, 
hogy áthaladjanak rajta és el a messzibe, anélkül hogy emlékeznék rájuk. 
De azok beléhulltak és koponyája kosarában fogva maradtak. Emlékezett 
rájuk és tólta a képet, jobb felé parasztszekéren már igen de mi köze hoz-
zá mi köze A fejét ismét hátraszegte, a homlokán feszült a bőr. ,,Úgy”, 
igazgatta az asszony, jött a hang, ,,még egy kicsit feljebb.” A férfiben 
újabb hullámnyi ingerültség szakadt fel a falhoz csapni hogy széttörjék az 
egész és végigháborgott a testén, a koponyájába csapódott, megint és 
megint. Kezének bütykeit olyan erővel lökte a falhoz, mintha be akarta 
volna nyomni, nedves parti fövenyt a lábujjak. 

,,Na még egy kicsit.” mit lázadsz kavarogsz mintha nem ezt csinálnád 
mindig is Az ingerültség már–már dühbe váltott mondja mit tegyél és 
teszed ez vagy ennyi belezúdult a foga gyökereibe és lökte a fogakat, szo-
rította őket hullám után hullám után hullámban. 

,,Na még egy kicsit, ne olyan fukarul” döfött belé hátulról a hang. A 
hullám akkorát csapódott a koponyájába, hogy a szeme elsötétedett belé 
nesze neked csikorított a fogával ez elég lesz 

,,Nem annyit!” A férfi visszaejtette a kezét és hirtelen látta magát. Ott 
ágaskodott a széken, az újságpapíron, lába mellett a kalapács meg a szög. 
Mögötte állt az asszony, kicsit féloldalasan, kezével csípőjén, szemével a 
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képet célozva. Látta magukat, hátulról, a szoba sarkából a mennyezet alól, 
látta amint kiszolgáltatva emeli kezét a magasba, merev nyakkal tartja a 
képet és mozgatja, ahova az asszony szava rángatja mint a katonaságnál 
Indulat nélkül nézte magát, egykedvűen jobbra át balra át le fel már az 
iskolában is így volt és amikor egy kicsit kibámészkodtam az ablakon 
rögtön lecsapott rám a tanár „te ott mit bámészkodsz ha nem tudnád ez 
történelem óra holnap jelentkezel hogy tudod a leckét” A mennyezet sar-
kából figyelte magát, ahogy dühödten nézi a tanárt és már–már elmoso-
lyodott, de a hang ismét a falhoz állította: 

„Miért vagy olyan türelmetlen? mindjárt megleszünk. Ha nem rántod 
annyira fel a kezed, már kész is lettünk volna” Nézte a képet, igyekezett 
oda tenni, ahová, érzése szerint, az asszony akarta mindjárt megleszünk 
soha ennek sohasem lesz vége Ismét látta magát, de csak egy pillanatra, 
mert az indulat ismét végigháborgott benne. 

„Legyen is vége, mert már nagyon unom”, mondta sohasem lesz te bo-
lond állsz egy túlnagy fal előtt ez az életed és ugrálsz parancsra ugrálsz 
nyújtózol igyekszel kibújni magadból Úgy érezte, a hátán megreped a 
burok és pillangó száll ki belőle. Szorította a fogát parancsra ami mögüled 
jön lásd be ez az életed Megrándult mért is nem csapom le és megyek el 
valahová akárhová el A szája száraz volt mert nem mész mert nem mész 
Lehajtotta a fejét a szekéren Hallotta az esőt ilyen esőben? ablak a falon a 
kép Felrántotta a fejét és kinyitotta a szemét ablak a falon A háborgás 
elcsitult, nem érezte, csak a feje zúgott, de valami jólesőt érzett a mélyén, 
szánok suhantak el benne, éjjel, puha havon, és egy kanyarban fel felvil-
lant a szántalp acélja. 

,,Jobbra”, szólt a hang. A férfi jobbra tólta a képet ablak szabad tájra 
ablak odanéz ahová én akarom Felnézett a képre, már ahogy tudott a gyö-
nyörűségbe ,,Még egy kicsit.” menekülni ablak szabad ablak el 

A konyhából sistergés hallatszott. 
,,A leves”, kiáltott fel az asszony, ,,egész megfeledkeztem róla, kifu-

tott, várj egy percre”, már szaladt is, ,,leveszem,” de közben visszafordult, 
,,ne mozdulj, csak egy pillanat.” a leves A férfi megzökkent. Érezte a fe-
hérzománcú lábost, oldalán a sistergő színes levet, a felcsapódó gőzt és 
füstöt. Fejét előrebillentette, a két karja közé, és hátát felpúpozva, már 
ahogy tudott, kézmozgás nélkül nyújtózott egyet. Aztán ismét felnézett a 
képre nincs mód hogy ne húzzanak el tőle nincs és végigfuttatta rajta a 
szemét. Az előbbi ingerült indulat ellágyult, döföléséből langyos hullám-
paskolás lett meg kell hogy zavarjanak mindig meg fognak Szomorú zöl-
des–szürke hullám paskolta belülről a homlokát, zsongó homloka alatt a 
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szemhéját még azzal is megzavarnak hogy feltegyem Kintről hallatszott, 
hogy az asszony elejti a födőt és felszisszen már megint megégette magát 
miért nem fogta meg ronggyal Leeresztette a fejét. Szeme megakadt lábá-
nál a kalapácsban meg a szögben sietett hogy gyorsabban vissza legyen 
miattam Sürgetően, kihívóan feküdt a kalapács, ösztökélőn hevert a szög. 
Érezte, rá várnak várnak ha akarom ha nem csak várnak minden vár ami-
hez nyúlok ami csak hozzámér a végzetem Összeszorította az ajkát mind-
járt beverlek nézett a szögre. Fényes hűvös pálcikáját már érezte balkeze 
első három ujja közt, de ugyanakkor mintha tarkójának döfődött volna a 
hegye. A kalapács nyele kihívóan sárgult, csupaszodott mint egy álló 
amivel – tenni kell valamit Elfordította a fejét, mert érezte, az indulat is-
mét meglódul benne tenni tenni tenni engedelmeskedni és behúnyta a 
szemét. Az asszonyt látta, amint fújja, kavargatja a túlfővő levest nekem 
csinálja ő alig eszi Keserűen nyelt neki én vagyok a hang én a harsány 
vagy néma parancs Nem bírta tovább türelemmel. Felegyenesedett, a ké-
pet elhúzta a faltól és megfordult. Az ablakkal állt most szemben hová is 
rohannék Nézte az esőt, szürkén hullott az üveg előtt és benn a szeme 
mögött is,a melléig, le a lábfejéig. Lassan megfordult és falat látott, egy 
sarkot, meg egy falat, közepe felé egy képet, és aztán még egy sarkot: 
abból indult a már maga előtti fal. Szeme mögött még mindig hullott az 
eső és félarcát a sápadt falhoz szorította, vágyott a hűvösségre, a kemény-
ségére, a mozdulatlanságára. Két tenyerét is ráfektette a falra és érezte, 
egyszerre a falat és a bőrét be vagyok zárva börtön A baloldali falon füg-
gő absztraktképet látta, de elmosódottan. Látnia kellett, szüksége volt rá, 
hát elnyomta magát a faltól és ránézett. Szerette ezt a képet. Világos–
szürke háttéren ide–odakaszabolt fekete suhintások közt színes, sárga 
vörös fehér foltok hunyorogtak. Jól érezte magát benne hol vagyok? ha 
ablak hova nyílik? Nézte na látod képakasztás közben még képet is néz-
hetsz megkímél a túlfővő leves Megnedvesítette az ajkát csaltál az előbb 
becsaptad magad a képbenézés is az életed de képakasztás közben mindig 
csak és aztán jön újra a láthatatlan és lecsap rád hátulról a parancs Elmo-
solyodott a fekete kéz és gúnyosan bandita világ és homlokom belsején 
menetel a láthatatlan írás. Ajkát megvetéssel szorította össze menetel 
utolsó vacsora a szüntelen utolsó. Megrázta fejét és újra látta a képet sze-
retem Megroskadt benne a gúny és a megvetés nincs mód rá hogy ne húz-
zanak el tőle és míg szomorú zöld–szürke hullámok paskoltak a mélyben 
egy fövenyes tengerpartot, fölötte sziklafokon fakult füvek közt szél fújt 
egy fát és az ágak feszültek persze hogy nincs mód te őrült: az embernek 
fel kell tennie hogy kinézhessen rajta fel kell tennie tennie Hallotta, esik 



 

99 

az eső. Ismét látta a képet: fekete suhintások között hunyorgó színes fol-
tok. Úgy érezte, könyökével a keretre támaszkodik és kinéz és ugyanezt a 
képet látja mögötte keretben és amögött megint ugyanazt és megint és 
megint, egyre kisebben, egyre távolabb ajtókat láttam így valami filmben 
hol vagy palotában? Aztán megint csak egyet szeretem hol vagyok? ,,Itt 
vagyok” szólt az asszony. A férfi megrezzent, nem hallotta visszajönni. 
Ránézett: „Nem is hallottam, hogy visszajöttél” most megint megzavart 

,, Elmozdítottad a képet, kezdhetjük előről”, húzta el a száj át az asz-
szony. ,,A te időd, én ráérek.” 

,,Tudom, hol volt”, szólt a férfi, ,,megjegyeztem a rücsköket a falon” a 
fekete kéz megjelölte „Balzacár”. Visszafordult a falhoz. 

,,Mit mondsz?” kérdezte az asszony. 
„Balzacár” kiáltotta a férfi. ,,Majdnem annyi mint 'Elza:cár', ami ugye 

lehetetlen, mert Elza legfeljebb cárnő lehet, tehát semmit sem mondtam, 
esztelenséget, de jól esett.” Ahogy visszafordult, a szög a cipője alá ke-
rült. Lehajolt, balkezével a kezében lévő képre támaszkodott, és jobb ke-
zével, felemelte lába alól, kivette a szöget és a kalapács sárga nyele mellé 
tette. Aztán visszalépett, felegyenesedett azért áll fel hogy ejakulálhasson 
elmebaj Megrázta a fejét és közben felemelte a képet pont itt volt ennél a 
rücsöknél 

,,Ugye itt volt?” szólt az asszonyhoz, csavart nyakkal és feszülő bőrrel. 
„Majdnem: még egy kicsit jobbra és felfelé, de csak egy kicsit.” jobbra 

balra célozz tűz 
,,Úgy. Most tökéletes.” vigyék el a hullát lelépni persze hogy kivégzés: 

ez a kivégző fal Le–fel mozgatta a képet, hogy a hurkos csavar, amelyi-
ken karika lógott a szögnek, jelet hagyjon a falon. A sziklapart magasán 
még mindig feszítette a szél a fa ágait, döngette a fát, de lenn a hullámok 
kékbe váltottak és szinte diadallal hömpölyögtek: kisütött a nap kivégzés 
teljes kivégzés ha leléptem innen már halott vagyok és készülhetek a kö-
vetkezőre vajon hagy–e színt a csavar milyen fém Elemelte a képet a fal-
tól és megnézte, látszik–e a jel. Látszott: mintha ceruzával firkált volna 
tétova cikk–cakkot nyilván alumínium Lehajolt, a falnak támasztotta a 
képet, aztán gyerünk felemelte a szöget te is meg a kalapácsot. Ahogy 
felegyenesedett, kinyújtózott. Nyújtózás közben az ujjaiban is megfeszí-
tette az izmokat, jól esett. Hüvelykujjával két másik ujjának szorította a 
szöget. Az belenyomódott a húsba, s bár nem annyira hogy fájjon, mégis 
hirtelen rá kellett néznie. Ahol a szög az ujjának feszült, kifehéredett a 
hús, a fehér körül viszont annál vörösebb lett vér véreleven hús hihetetlen 
Érezte, hogy mögötte az asszony vár. A szöget a megfelelőnek vélt helyre 
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tette ferdén kell beütni és jól megszorítva a kalapács nyelét céélozz rá-
ütött. Két kicsit, aztán egy nagyobbat Milyen szépen siklik. Aztán letette 
a kalapácsot, felemelte a képet és felakasztotta. „Egyenes?” kérdezte biz-
tos nem ,,Igen” mondta az asszony „nagyon ügyes vagy.” hihetetlen 
eresztette le a karját és nézett a képre ez hát a vég most lerogyok a székről 
és halott vagyok Nézte a képet, de most nem nyílt meg semmi, csak a 
festék rücskeit látta, a mázolt foltokat aztán tovább a következő feltáma-
dásig Megfordult. ,,Hihetetlen” nézett az asszonyra. ,,Miért? Meddig tar-
tott? Nézd csak meg az órád” mosolygott az asszony, bár kicsit sértődöt-
ten. most miért bántom már mindegy A férfi visszamosolygott, aztán 
megnézte az óráját. ,,Nyolc percig?” nézett fel csodálkozva csak nyolc 
percig? „Látod, nem sokkal tévedtem” mondta az asszony. ,,Most hadd 
adjam a csókot.” a csókot persze a csókot nézett a férfi az absztrakt képre. 
,,azt természetesen behajtom”, mondta és lelépett a székről. Odament az 
asszonyhoz és magához ölelte: ,,De igazi csókot ám.” Nyugalmat érzett, 
teste könnyű volt, csak a feje mélyén feszült valami. Ahogy szája közele-
dett az asszonyéhoz, megérezte, az vágyik erre a csókra. Döntött hatalmas 
fa dőlt benne, koronája a fejében, és rántotta magával az asszony felé. 
Érezte, megnyílik kivégzőm lágy kivégzőm hadd csókoljalak az ajka, 
megnyílik közötte maga a langyos lélegzet is, és érezte, ágyékába zúdul a 
vér. Az asszony is érezte ezt és közelebb simult. A férfi mosolygott kala-
pács Simogatta ajkával az asszony egyre nedvesebb puha ajkát és beléme-
rült a csókba. Behunyta a szemét, sötétben volt, jóleső sötétben oldódott 
siklott. Aztán ahogy mozdította a fejét, a fénylő szöget érezte három ujja 
közt, az előbbi élményt érezte újra, csak ezúttal a szög, bár kemény, puha 
is volt és hajlott az ujja alatt. Aztán megint elmerült a színfoltokkal lükte-
tő sötétben. Nem sokáig a kép mert forró hullám suhant végig rajta mint a 
kép most talán tudom hogy hol vagyok? És elmerült megint. Ahogy ma-
gához emelkedett az egészben igen benn a szüntelen formák mögött az 
Etna mélyén a csókot abba kellett hagynia. És mert nem akart zavarást, az 
asszony fejét a magáé mellé szorította és elnézett az ablak felé, ki az esőre 
ablak ablak a világra amit nem fog fogalom Behúnyta a szemét, fejét elő-
rebiccentette, az asszony vállán nyugtatta a száját. Fenn ült a sziklafokon 
fakó fűben az óriás fa alatt. Most nem fújt szél és a szürke egekből még 
nem hullt eső. Lenn a tenger zöldszürke hullámai paskolták a fövenyt, 
belülről a bőrét, csontjait jól érzem magam jól a világban bár nem tudom 
mi a kép is erre szoktatott Az asszony mozgolódott. A férfi megcsókolta a 
nyakát és rámosolygott kivégzőm mosolygóm menj kavard meg a levest 
és elengedte. Az asszony visszamosolygott és kiszaladt a konyhába. A 
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férfi odament a székhez, felemelte róla a kalapácsot. Másik kezével a szé-
ket emelte fel, állította az asztal elé. Bal karját a támlájára, a jobbat, benne 
a kalapáccsal, a jobb combjára téve, leült rá. Felnézett a képre, és ámul-
dozva figyelte jó helyen van a kis festékes vásznat ennyi az életem hát 
ennyi most essek kétségbe? öljem magam? ölődöm amúgy is mindig most 
értem és mit tegyek elfogadom Nézte a képet, hirtelen megint a szekéren 
ült, érezte a hűvös, száraz erdei levegőt, tenyere alatt a nyűtt fát mint egy 
érdes tenyér és gyönyörűséggel támaszkodott rá. Az asszony bejött a 
konyhából, nézte a férfit egy pillanatig, aztán megérintette a vállát: ,,Azt 
hittem, dolgod van” mosolygott. És ment tovább a másik szobába. A férfit 
düh rázta meg. A talpából csapódott fel a fejébe, de olyan erővel, hogy fel 
kellett ugornia megzavar mindig megzavar rohant ki, hogy eltegye a kala-
pácsot persze hogy dolgom van mindig dolgom van A düh a fogaiba zú-
dult, egymásra szorította őket bőszítő az egész életem Eltette a szerszá-
mot, aztán ment a dolgára, tenni amit akart, amikor az asszony megzavar-
ta a képfeltevéssel. 
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DOMAHIDY ANDRÁS 

A Hadadyak* 
 

Tudta, a kulcs a sárkaparó alatt van, a konyhaajtó előtt. Megtalálta. A 
hold fogyóban is világolt, alakja, megbillenten, olyan volt, mint lófarkas 
zászlókon muzulmán reménység, mint a sárkaparó hetykebajszú íve, 
amelynek talpa alatti réséből a kulcsot kihalászta. A kulcsot beillesztette a 
zárba és bár vigyázott, hogy túl ne fusson a nyelven, mégis elvéthette, 
mert nem fogott semmit. Jobb lenne török ellen menni háborúba, nem ki a 
fenébe, keletnek, gondolta amíg próbálgatta a kulcsot a zárban. Csikordult 
az ajtó amint kitárult. Szélesen tárult, taszítás nélkül. Berta állt előtte fe-
hér, térdigérő pendelyben, mezítláb, kezében gyertya. 

– Egyedül? – kérdezte. 
Berci nem szólt semmit. 
– Az is ott van, ugye, az a fekete asszony? – A gyertyát a konyhaasz-

talra tette. Kivette a kulcsot a fiú kezéből, bezárta az ajtót. A kulcsot rá-
fordítottan hagyta benne a zárban. – Azzal mulat – mondta. Mindig azzal 
mulat. 

Berta kezébe vette a gyertyatartót. Bercire nézett. 
– Ivott? – kérdezte. Csak állt, pendelyesen, haja kibontva. 
– Én vagy Zsiga bácsi? 
– Kit érdekel Zsiga bácsi? – A szeme villogott. 
– Kicsit. Itt. 
– Itt? 
– Ahogy jöttem haza. A szövetkezetben. 
·– Nem kell annak a lánynak? A biciklisnek? A fekete asszony lányá-

nak? 
– Holnapután nem kellek senkinek, Berta. 
Berta ránézett. Mustrálta. 
– Jöjjön. Utánam. Hogy megtalálja az utat a szobájába. 
Ebben nem volt semmi különös. Ez így volt máskor is. Berta várt. Várt 

gyertyával kezében, nagykendőben vagy pendelyesen, kibontott hajjal, 
várt, hogy megérkezzenek Zsiga bácsi meg ő, lódobogásra várt meg ko-
csizörgésre a kövesúton, arra hogy tompa puffogásra halkuljék a pata sza-
va, elnémuljon a kerék, ha lefordultak az útról a behajtó homokjára, ami-
kor csak a lószerszám csattogott és a lovak horkantak egy boldogat, hogy 
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hazaértek. Berta várt télben és nyárban, mintha kötelességeinek egyike 
lett volna a várás, mezítlábas szertartás magasra emelt gyertyával, az uta-
zásból, mulatságból vagy mulatozásból megérkezett férfiakra, visszájára 
fordított Frauendienst, noha szükség erre nem volt semmi. Tudták, hol 
van a kulcs, a kocsis is tudta, hol van a kulcs, hányszor mondta Zsiga bá-
csi, eredj már Józsi fiam, keresd meg azt a kulcsot. A cselédek is tudták, 
merre van a kulcs, biztos az egész falu tudta. Berta mindig várt. Akkor is 
várt, mikor Berci nem volt. Tudta. Mert ő többet nem volt, mint volt mió-
ta a hosszú vakációknak vége lett. Mint gyerek is emlékezett rá. Miután 
anyja meghalt és csak Berta volt. Mesélt neki, bele az éjszakába. ült az 
ágyvégiben. Hirtelen felugrott, kiszaladt, otthagyta Fehérlófiával, boszor-
kákkal, a kicsi királyfival. ,,Itt a kocsi, megjött.” Berta szobalány volt 
akkor, gyorsmozgású, dalos, fiatal. 

Berta magasra tartotta a gyertyát, Berci követte. Mint zászló követte a 
gyertyát a láng, olykor a kanócra zsugorodott, Berta lassított, hogy erőre 
kapjon újra. Berci ismerte a menetet, ezt a néma processziót a hálószobák 
felé. Ismerte a gyertyatartót, monogrammos fogóján a fogást, a fogó sar-
kantyúján a homorút, ahol a hüvelykujj párnája pihen meg, hogy hordozá-
sa könnyű legyen, egyik szobából a másikba, pincébe, padlásra, a kama-
rába a folyosón át. Ismerte, de mégis nézte a lángot, a gyertya fehérét, az 
ezüst tompájára eső fényt, a feltartott kezet, a lapocka élét a pendely alatt, 
az ing szabad játékát a deréknál, csípőjét, amely a lépések ritmusát táncol-
ta a tintába vesző lábaknak. Berta egyenesen járt, méltósággal, mint egy 
papnő, mint lányok, akik fejükön hordták ki kiskorukban a kendőbe kötött 
ebédet apjuknak a bandához, a táblára, ahol arattak. 

– Itt a lépcső – szólt hátra Berta. 
Bosszankodott. Minden zúgot ismert a házban, még a padlást is. A 

házban nem változott semmi, mióta az eszét tudta. A bútorok 
minthaszirtek lettek volna egy tengerben, konok állandóságot jelentettek, 
vagy mintha Isten megfeledkezett volna róluk és a házról is, maradtak 
ahol voltak, egykedvű hibernációban, ahol végtelenbe nyúlt egy február. 
A padlást is ismerte, noha nem volt fenn évek óta. Maga előtt látta a dió 
kiterített szőnyegét, mellette a majorság kukoricája, odébb a tető hajlása 
alatt tört tükör, dib–dáb bútorok, egy kalapról, kabátról megfeledkezett 
fogas, darazsak zümmögtek a zsindelyre ragasztott fészkük körül. A sa-
rokban ládák szunyókáltak régi levelekkel hasukban, melyekről diákkorá-
ban leszedte a bélyeget, feljebb sifonok, ahová kisfiú korában bújt, ha 
rosszfát tett a tűzre. Egynek ajtaja sikoltva nyílt, mintha a mundérok, kri-
nolinos ruhák, fekete belépők zokon vették volna az ideiglenes feltáma-
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dást, egy Hadady unoka parádézását bennük a mestergerendán lépegetve, 
mert hiszen lelépni nem lehetett a tapasztott padláspadlóra. Kitudódott 
volna minden odalent. 

– Még a padot is ismerem, Berta. – Így mondta, ahogy a faluban 
mondták a padlást. De azért vigyázott, hogy helyesen vegye a három lép-
csőt, amely az ebédlőbe vezetett. – A pincét. Azt is. 

– A láb véti el a lépést az embernél, nem a fej – mondta Berta. Megke-
rülte a nagyasztalt, amely köré nem telepedett vendég, mióta Berci anyját 
eltemették. A kredencen rózsás tányérok hirdettek egy krinolinos múltat. 
A gyertya lobbant egyet, a lobbanás mintha a szemüket nyitotta volna fel, 
de láttak–e a rózsák túl a megállt idők hályogán? 

– Egyszer lakodalmat tartunk itt – mondta Berta és megfordult. Ez hir-
telen jött Bercinek. Hátralépett, zavarban volt, nem is tudta szólt–e hozzá 
valamit. 

– Lakodalmat, sok vendéggel – mondta Berta. 
– Kiét – kérdezte Berci. De jó volna lefeküdni, aludni, nem gondolni 

semmire. Aludni, aludni. 
– Kiét? – Kérdezte vissza Berta és hangja elkalandozott a negyven-

nyolc lapostányér rózsáskertjében, el a pohárszék poharaihoz, amelyek 
csak akkor csengtek, ha egyszer egy hónapban végigtörülte őket, a tálak 
ármádiájához a kredenc hasában, ehhez a csipkerózsa galériához, melynek 
ő volt az őre, amelynek tárgyait ő törölte a portól tisztára minden hónap 
első szerdája délutánján, míg Zsiga bácsi a disznókat nézte a kecesben, 
vagy a határt járta puskásan, vagy Grósz úrnál alkudott a repcére, amely 
még csak virágzott, sárgát, mint a napsugár. – Kiét? – kérdezte Berta újra 
és hangja éles lett és rikoltó, mint a klarinét. – A maga lakodalmát, ki 
másét. 

– Ott is maradhatok, Berta. 
– Nem vész oda mindenki. 
– Az apám sem jött haza. 
– Az enyém hazajött –· mondta gyorsan Berta. – Más is hazajött. Zsiga 

bátyja is hazajött. Cseléd is hazajött, meg gróf is. 
– Csak közben máshoz ment, akit szeretett. 
Megbánta. Ránézett és rögtön megbánta. De aludni akart. Nem beszél-

getni. A kocsma pálinkája is dolgozott benne ebben a zsalut sosem nyitot-
ta szobában, ahol a falak régi vendégeskedések kacajáról, hegedűszóról, 
rákleves illatáról, ravatalokról és lakodalmakról álmodtak. – Sajnálom, 
Berta – mondta szelíden. 

– Azzal járja, ugye? – kérdezte halkan a lány. 
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– Vele. De csak virtusból, Berta. A többieknek akarja megmutatni. 
– Mit? Minek? 
–– A férfiak ilyenek, Berta. – Nehéz volt a feje. Egyáltalán nem tudta, 

milyenek a férfiak. – És magának. 
Berci nem értette. 
– Megmutatni. Maga magának. 
– Igen – hagyta helyben Berci. De jó lenne aludni. – Maga magának. 
– És én? – pattant Berta hangja és meglobbant kezében a láng.  És én? 

Én ki vagyok? Én, aki várok rá, mosok rá, az ételt rakom a tányérjába, én, 
aki hálok vele? Én ki vagyok? Nekem mit akar ... 

– Hagyd el, Berta. Fáradt vagyok, Berta. 
– Ki vagyok én neki, én ... 
– Az esti vonat elvisz holnap, Berta. Elég volt a mából. Elég. 
Nem, Berta nem szólt. Miért mosolyog? Vagy nem mosolyog? Mire 

vár? 
– Elég? – Berta az ajtóhoz lépett. Kitárta. 
Bement. A gyertyát letette az éjjeliszekrényre. Nagypárnák fehéren, 

egymáson, hívogatón. Istenem, mikor szokják meg, hogy nekem egy kicsi 
is elég? Berta felemelte a takaró csücskét, keresztbehajtotta, kibontotta az 
ágyat, hogy a paplanhuzat, lepedő, párnák fehérje vibrálva világolt az 
ideges gyertyaláng repdesésére. Látta a mángorló hengerelte élek öles 
sakktábláját ezen a sok fehéren. Zakóját a székre dobta és már az ágynál 
volt, beledőlt ruhástól, félholdasan, hanyatt. 

Bertát nem látta, csak a zsalukat hallotta becsukódni előbb a gyertyá-
nokra néző ablaknál, egy, kettő, aztán odább, a kertre nyílónál, három, 
négy. Berci szólni akart, hogy hagyja, jó lesz ez a kis szellő, minek ez a 
nagy csukogatás. A gyertyaláng ágaskodott a mennyezet felé, de jó itt, 
vége a vándorlásnak át a földeken, falun, szobákon, célba érkezett, az 
ágyba, paplan és nagypárnák közé, haza, ahová talán még egyszer meg 
lehet majd érkezni. Zsiga bácsi is hazajött, más is hazajött. Ebből a hábo-
rúból is haza lehet jönni. Zajt hallott, ez a függöny, ez még mindig itt van, 
miért kell behúzni a függönyt? Oda csavarta fejét, látta, amint húzza a 
másik függönyt is, kétszer jár, ezt behúzhatta volna előbb is a zsaluval, 
hogy himbál a melle, amint jár. Zsiga bácsira gondolt, aki ropja azzal, aki 
nem várt rá, meg Inkére, aki biciklin jött érte és hogy fürdőruha volt rák-
mintás ruhája alatt, lnkére, akit Jani szeretett. Jó lesz elmenni, messze 
lenni, férfiak és lovak között, messze innen, ahol egy megmerevült idill-
ben tébolyult kérdéseket vet fel az élet, el innen a háború nyugalmába, 
ahol minden egyszerű, fehér és fekete, ahol nincs választás, csak engede-



 

107 

lem, parancs és megoldása a parancsnak, ahol egymáshoz boronál minket, 
békében békétlen férfiakat a veszély, a bizonytalan, a nem tudott csak 
remélt holnap, a halál. Vagy, vagy annak a félelme. Nincsenek lányok, 
csak alkalmi lányok ha vannak, nincs gond, csak ma van, nincs felelősség, 
választás, dilemma, nincs érze ... 

– Lehúzom a cipőjét, jó? – Berta leguggolt, meghúzta cipőjén a maslit. 
– Nem, ne fáradj Berta. 
– Megy ez hamar. 
– Nincs nekem semmi bajom. 
– Ivott, ugye? 
– Csak a kocsmában. Hazajövet. Behívtak. 
– Tudják, hogy megyen. 
– Tudták. Hagyd el Berta. Köszönöm. Csak egy rundot, annyit ittam. 

Mindenkivel. Hatan voltunk. 
– Horvát Józsi, Máta Feri. 
– A Szabjár Józsi bácsi fia is. Az is megy. Hagyd el Berta. 
– Mindenki tudja, hogy maga is megyen. 
Megpróbált felemelkedni, de Berta magasra emelte a cipős lábát. Visz-

szazuhant a párnára. Szégyellte. Gyermekkorában húzták le utoljára a 
cipőjét Amikor tífusza lett. Az anyja húzta le. Gyorsan. Nem úgy, mint 
Berta. Gondolkozva, komótosan, mint akinek van ideje. – Ha a maga Zsi-
ga bátyja hazajön és hűvös az este – kezdte Berta és hangja mintha dalolt 
volna –, így szoktam dörzsölni a lábát. Olyan gémberedett a lába ujja, 
mint a magáé. Pedig ősz is alig van még, a lekvárt is csak a héten kezdték, 
nincs is másutt még kavaró, csak a kertek alján. Ott érik be először a szil-
va ... – És Berci érezte, hogy jön vissza lábába az élet, a vér, amelyet el-
szorított a szűk civil cipő, melyet érettségire csináltatott Zsiga bácsi susz-
terénél a Régiposta utcában. Lassan járt a lány keze, puha, asszonyos me-
leg keze, fel s le a lábfején, megdolgozva minden izmot a talpon, a sarka 
vékonyában, a bokánál, egyenként porcolgatva az ujjakat, minden olyan 
könnyű lett egyszerre, feloldott, szabad. Régi asszonyok tudományát őriz-
te Berta keze, nyugalmat dörzsölt és gyógyulást a megfáradt férfilábnak, 
amely olykor messze elcsavarog, mással mulat, tilosban vadászik, elté-
ved, megtéved, hogy aztán hazataláljon, ahol ismerős kezek boszorkányos 
szerelme elsimítsa görcseit, megkenje sebeit, megnyugodjék, otthonra 
találjon. Mert ezek a kezek mindent tudtak, születést és sikoltást, boldog 
órát, sóvárgást és sírást, kacagást, betegséget és halált. Igen, főzik a cibe-
rét a kavarókban a kertek alján, a szilvaillat úgy lebeg a falu felett, mint 
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az ígéret abban az időben, amikor még hittek az emberek abban, hogy van 
kegyelem. 

– Szép még az az asszony? – hallotta hirtelen. Berta öle pendelyébe ej-
tette Berci bal lábát, előre dűlt. Lába mellét érte. Nem tudta mit csináljon. 

– Kiről beszélsz, Berta? 
– Akivel járja. 
Mit kéne felelni? 
– Szép, Berta. Szép még. 
Berta felállt, Berci lába tompát huppant a padlón. 
– Ideje, hogy ágyba kerüljön az úrfi – mondta rekedten. – Üljön föl. ül-

jön föl már, hadd segítsem le magáról ezt az inget – és már ráncigálta is 
az inget lefelé. 

– Hagyjad, Berta, hagyjad, lehúzom magam is, mit akarsz? 
A párna két szamárfüle közt Berta arcát látta, amint reá hajol, térdét 

érezte, amint ledüppeszti az ágy végét, arca eltűnt, de a pendely öble két 
mellét mutatta, két erős, asszonyos mellét. Fújást hallott. Sötét lett. 

– Berta, Berta! Zsiga bácsi. Te, túl vagyok ezen. Hagyd el, Berta. 
Bertaaa. 

Ruha surrant. Az ágy szemöldökén akadhatott meg. 
– Megmutatom – hallotta és mintha diadal lett volna a hangban, cin-

kos, asszonyos–anyás diadal. – Megmutatom – hallotta újra –, hogy sze-
retnek a Hadadyak. 
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FERDINANDY GYÖRGY 

Hosszútávon* 
Határ Győzőnek 

 
Izmok összehúzódása és elernyedése. Lendítés, elrugaszkodás, repülés 
(alacsonyan repülünk) talajfogás (előbb ér le a talpunk, azután lenyomó-
dik a sarok). Ismétlődő, ciklikus mozgás. Kocogok. 

Az autósztráda padkája dombok, legelők között kanyarog. Sárgára 
égett satnya fű, csikkek, üvegszilánkok, papír (in-octavo) üres 
konzervesdobozok. Kétoldalt, az út beton testén kezdet s végnélküli me-
netoszlop. A baloldaliak szemben jönnek, már messziről villogtatják ref-
lektoraikat. A légörvény előrelök, (mint ha fenyőerdő ég) csak egy má-
sodpercig hallom (robbanó tobozok). Jobb kéz felől leelőznek. Tompa üté 
a dobhártyán, a légnyomás hátravet, kipuffogók lángszórói, égett rug-
gyanta (gumiszag). Édeskés, violaszín gáz, rétegesen lebeg, (terjeng) (ka-
varog). Esteledik, a dombok peremén füstös, fekete korong. 

Leghelyesebb, ha két lépés alatt beszívjuk, majd a következő két lépés 
alatt kiengedjük a levegőt. Koncentrálok. Engedd le a vállad! Mentőautó 
visít, valahonnan messziről (Kelenföldről? A beac-ról?) jön a hang. Ebek 
hulláit kerülgetem, (lazaság, ritmus, lendület!) az autósztráda padkája a 
járdasziget dombok gyárak autótemetők (szemét) lakótelepek között ka-
nyarog. 

Minden valamirevaló atlétának el kell jutni előbb-utóbb arra a szintre, 
hogy jól érezze magát ha futhat. Ilyenkor estefelé én is vidámabban lépe-
getek. A versenyző emlékezik régi versenyekre, elhullott izzadtságcsep-
pekre, társakra, ellenfelekre. A rajtra. (Erdei csapások pihés pázsiton ro-
pogó piros (töpörtyű) salakon). A felkészülés ideje, (szögest húzni, nö-
velni a kilométereket!) Mészárló szép idők. 

Közhírré tétetett: a viadalok ezentúl kizárásosak (meghatározott minő-
sítést elért meghatározott területhez szervezethez tartozó versenyzők szá-
mára tilos). Az indulási jogosultságot a versenykiírás határozza meg (szo-
cialista realizmus). A benevezés versenyzési (rajt) engedély (kérelem) öt 
példányban a házbizalmi hites aláírásával igényjogosult. A versenyzőket 
teljesítményeik alapján osztályokba (osztályellenség) az atléták kötelesek 
a rajtszámokat mellükön vagy hátukon (alkarjukra tetoválva) a rendező 
szervezet által megkívánt egységes (kétséges) módon a versenyző meg-

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1972. évfolyam 2. számában. 
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inthető sőt ki is zárható (be is zárható) (kötél általi) meg nem felelő maga-
tartás esetén versenyen kívüli indulás pedig nem engedélyezhető a masz 
felügyelete alatt. 

A futópályán a futás az óramutató járásával ellenkező irányban törté-
nik. Esteledik latolgatom emlékeimet Micsoda rajtláz, micsoda remény! 
Hangorkán, lángoló zászlók, önjelöltek, előre lefutott futamok. Az. idő-
mérők akkor indítják el versenyóráikat amikor meglátják az indító piszto-
lyának füstjét vagy torkolatlángját. Géppisztolyok tankok ágyúk okádták 
a rajtnál a tüzet. Körülöttem a társak beleugranak a lövésbe hibás (sza-
bálytalan) rajt (holtverseny) ilyenkor estefelé sorraveszem hevenyészett 
azóta betiltott sírjaikat. 

Elhúztad az akadály mellett a lábad? Kikerülted? Nem érintette mind-
két lábad a talajt? Talán igazad volt: csúcsot nem lehet elérni csak úgyne-
vezett hona fide (jóhiszemű) versenyeken. A rajt és cél lehet ugyanazon a 
helyen, de lehet a verseny egyirányú (nyitott). 

Tél volt, szembe fújt a szél (a megengedett legnagyobb szélsebesség) 
még vagy hatvan kilométerre voltál a határtól azt hitted már egy lépést 
sem tudsz tovább futni a vihar szemedbe vágta a havat. És mégis futottál. 
Poroszkálok az autóút padkáján. Már (lebukott) a pálmák rácsa mögött 
hül a nap. 
 

Futás közben a test tartása természetes (minden mesterkéltségtől men-
tes), vágtánál előre dől. Ne szépítgessük, gyenge versenyző voltam (ama-
tőr). Jól vettem a sorompót az (úgy képzeltem) utolsó akadályt. Azt hit-
tem, rövid vágta következhet már csak ezután. Erősítek (Nobel-díj) átsza-
kítom a célszalagot. Ha közel egyenrangú futók versenyeznek, gyakran az 
nyer, akinek fegyvertárában valami váratlan húzás van (a fölösleges sza-
vakat) aki a pillanatnyi helyzethez a leggyorsabban alkalmazkodik 
(nyelvtudás, rokonok). A tehetségben bíztam mint mind a fiatalok (zse-
bünkben szivárványt ne dugdossunk) a lendület megvolt a hátszél pedig 
fújt fújt szakadatlan könnyű voltam éreztem messzire jutok. 

Fekete futósáv, fehér (szemben jövő) és piros (előző) fények falába fa-
lazott. Lépésben haladnak, munkából jövet (munkába menet) mozdulatla-
nul merednek maguk elé (csak én szaladok). Hallom a rádiókat, akkordok 
álmosan zúgó motorok. Az átizzadt szerelés testemre tapad. Várják őket 
valahol (de erre még csak gondolni se szabad). Könnyűfutás, repülővágta, 
derűs és konok légzési gyakorlatok. A rendszeres munka a megszerzett 
forma mellé erőt önbizalmat is ad (bontóanyagot). 
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Versenyidény elején előfordulhat hogy felkészülés nélkül is jó napot 
fog ki valaki. Elbizonytalanodott korokban (lázad? protestál?) megtapsol-
ják aki lemarad. Ekkor a becsületesen felkészült atléták még fáradtak. Aki 
kevesebbet dolgozott frissebb (magabiztosabb). De ahogy telnek az évek, 
úgy esik vissza a gyengén felkészült versenyző, úgy jönnek fel a többiek. 
Eleinte azt hiszi véletlen (balszerencse csak) ha lemarad. Lenézi ellenfele-
it (libák lelkigyakorlatoznak) művész az akarnokokat. 

Azok összeállnak, elfogják egymás elől a szelet (a napot) összeszorí-
tott fogakkal diktálják az iramot. A bot kézről-kézre jár (műhelymunka) 
sebessége sohasem csökken a futás tartama alatt. Így sokkal jobb időt 
érhetnek el a váltótagok mintha egyéni legjobb eredményeiket összead-
nánk. A közlekedési dugó végképp megakad. Egyik-másik leereszti az 
ablakot, tülkölnek, felpörgetik a motort, kiabálnak (hamarabb hazaér!) 
mivel jár (hosszúlépés) megtapsolnak sok szerencsés (szerencsétlen) alak. 
Emelgetem a lábam, csak lazán lazán ne hagyd elmerevedni magad. Men-
tőautó sikolt heréltek együgyű panasza (Kelenföld felől a beac-ról jön a 
hang). 

A rossz alapozás ingerlékenységre idegeskedésre vezet. Minden laikus 
(kuss) látja csak az atléta maga ahelyett, hogy tiszta lapot görcsösen akar 
tovább fokozza az iramot. Az ilyen egyensúlyát veszített futónak hiába a 
gőg meg a dac magánélete  is holtvágányra szalad. Elmarja maga mellől 
jó embereit (mindenkit aki csak tanácsokat ad) egyre végérvényesebben 
magára marad. Azt hiszi, a gyors siker jelenti az egyetlen kiutat. Az úszó-
sportban például az általános állóképesség és gyorsaság megszerzése tör-
ténhet futás segítségével is (szégyen de hasznos). Ahol nincs uszoda, ott a 
futás alkalmazása még jobban előtérbe kerül (kompenzációs folyamat). 

Csattan a cipőtalp döng a salak görcsös erőltetett lépése alatt. Nem hul-
lámvölgyben van már vesztébe (végérvényes csődbe) szalad. óvást emel, 
teljesítőképességet fokozó (a szervezetre izgató hatást gyakorló) (a fáradt-
ság érzését csökkentő) tömör reménytelenség mániákusan ismételgeti 
(színezi) a régi azóta megdöntött csúcsokat. Az atléta ugyanazon a verse-
nyen belül több csúcsot is felállíthat (erectio). Nem fogadható el azonban 
a rövidebb távon elért eredmény, ha a versenyző nem futotta végig a fu-
tam teljes hosszát (kinevetik, hiába mutogat). 

Közúti baleset tűzoltók villogó vörös lámpa bordély rendőrök rohanó 
fehérköpenyes alakok a padkára terített letakart formátlan vérgőz benzin 
(körülöttem a társak) (beleugranak a lövésbe) kikerülöm őket őszinte 
gyilkos nem nézek oda a pályán kívül futottak (diszkvalifikáltak) előzni 
csak jobbra szabad. 
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Éjjel ritkul a forgalom, hajnal előtt (kettőtől négyig) teljesen magam 
maradok. Hosszú emelkedő hátszél eloszlik a por kartávolságban előttem 
őrzőangyalok kara horkol (futás, gyaloglás, tempófutás, légző-
gyakorlatok). Laza fejtartás, a tekintet előre nem a levegőbe a pályára 
irányul álmodozni tilos és nem hátra (később a hullámvölgy fenekén már 
ez volt a hiba). Ilyenkor éjjel jól esik a tekerés (ki gondol a célra) észre se 
fogom venni ha átszakítom a szalagot. 

Igazi nagy eredményhez nem elég a tehetség. Régen még megélhetett 
ha sokkal ügyesebb volt ma már egyre többen szorgalommal állhatatos-
sággal amit a természet megtagadott. Kolehmainen, Halberg és a csodafu-
tó Nurmi a középszerűség légköréből kemény elhatározással nem min-
denki tud szépen röfögni, csak aki egészen disznó az élet egyéb területei-
hez hasonlóan a sportban is elmúlt az ösztönös felkészülés ideje. 

Jaj az bolond (esztelen) bűvös-bájosoknak és boszorkányoknak, kik az 
ördögnek adgyák magokat, véle bagzanak (véle eggyet értenek). A' 
részegségbül vészen eredetet a' fajtalanság; ebbül a' buja élet a' kurvások 
(kurválkodó latrok) és kurvák (szajhák) között, csókolgatással, tapogatás-
sal, ölelgetéssel, és tánczolással. 

Egyszeri ember akartam lenni. Mindent elölről kezdeni nem volt köny-
nyű dolog. Átállás hosszú távra (a gyorsfutó mozgást csak lassú futás 
közben lehet megtanulni) (ködbevesző gyors sikerek) alapozás a láberő a 
seg-pofák fejlesztése (könyökvédők, bélműködést serkentő a' ganéjnak ki-
vetésére a gyomortúl az allfelig (seggig) terjedő idegesség meg a gond. 
Az izzadás az izmok lazaságának átdolgozásának kellő előkészítésének 
nélkülözhetetlen velejárója (hogy a' kezek gyakorlott és gyors légyen) 
homlokunkról csöpögő horizont. 

Idegölő, lassú készülés, taktikai elképzelések kipróbálása, hosszú haj-
rá, erős kezdés, a hosszútávfutó folyamatos, fokozódó terhelése, (az egy-
egy résztáv közötti szünet nem biztosíthat teljesértékű pihenőt) vagyis 
nincsen megállás a következő résztávhoz akkor kezdjen a futó amikor 
még öklendezve és kacagva az előző fáradtsága alatt ... 

Éjfélkor egy pillanatra kihúnytak a fények Kelenföldön, a beac-on. 
Gyalog mentem föl a hegyre, lent a kanyarban (távolról egyre ritkábban) 
az utolsó villamosok. Gyaloglás közben állandó érintkezésben marad a 
versenyző a talajjal. Az elrugaszkodás és a lendítés eredménye a repülés 
ebben a szakaszban (ágrólszakadóban) a futó egyik lábával sem Ismétlő-
dő, ciklikus mozgás. Kocogok. 

Öt év könnyű futás, napi harminc repülővágta (lendületesen!) leveze-
tésként kilenc hónap gimnasztika, légzési gyakorlatok. Mégsem ment, 
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mégsem akart beindulni a dolog. Futni mindenütt lehet (állítólag). Lép-
csőkön, folyosókon, vasúti talpfákon, padkán, szélben hóban esőben gáz-
ban idegenben trópusokon. De a versenybíróság elnöke a versenyt betilt-
hatja ha a rajtnál csak egy induló jelent meg (egyedül falrahányni tilos). 
Nem engedi őket versenyezni életkoruk osztályozásuk szegénység szo-
rongat felszerelésük ill. ruházatuk, félbeszakítja a versenyt ha használha-
tatlanná válik (kedvezőtlen időjárás) a terep ha a közönség magatartása 
zavarja (nem zavarja) a verseny menetét ha nincsen bíróság elnök rajt se 
közönség időjárás se talaj se alap. 

Engedd le a vállad (jön a hang) lazán, szépen, természetesen (ami lehe-
tetlen lehetetlen) társak nélkül (ki vezessen) (ki fogja el előlem a szelet) 
edzésnapló szép emberi szó öltöző (konyul sok kurta mony) figyelem 
türelem mondatok mozdulatok. 

A vesszőt amely a másikat szándékosan löki testtel rádől haladását 
akadályozza keresztezi ki kell zárni a versből. Pályán kívül futott közlik 
kap tőlük vállveregetést unra-csomagot. A távot a céltól visszafelé, a rajt 
felé kellene mérni de hol a cél (te csak) a csillagokhoz mérd magad (rá-
adásul)  az időt két versenyórával mérik (névszerint benevezték) a rosz-
szabb időt mutató óra adatait veszik figyelembe jöjjön holnap (elszomorí-
tó türelem) diszkvalifikálják (salaktestvériség) magára marad. 

Az út üres. Egy ideig követ az ügyeletes járőr kocsija (szaladni szabad) 
nem kergetnek (nem kergetnek?) magamra vessek ha futok. Lendítés, 
elrugaszkodás, repülés, talajfogás (ha a talpvastagság nem haladja meg a 
tizenhárom millimétert, a jó talajfogás biztosított). A versenyző emléke-
zik remény s irgalom nélkül figyelem magamat. 

A rendszeres munka a formán kívül erőt, önbizalmat is ad. Senki sem 
kezdte (senki sem végezte) világrekorderként. Ha túlságosan nagy felada-
tot tűzöl ki magad elé, nem tudod teljesíteni, és lelkesedésed keserűségbe 
csap át. Tűzz ki közeli célokat, de mindíg magasabbakat. Meg-megbillenő 
szóvödör (megeszik a farkasok aki lemarad). Nurmi felismerte, hogy rö-
videbb, gyorsabb iramú futások megfelelő szünetek beiktatásával vagy 
pedig lassúbb, egyenletes ütem sprintszerű beleerősítésekkel tarkítva (lás-
suk mit tesz a többi aki versenyben marad) jobban mint az egyhangú 
hosszú körözések Herb Elliot is rengeteget futott hegynek fel (hegynek le) 
a tengerpart homokjában antarktisz havában trópusokon állítja szinte ön-
maguktól pörögnek gyorsabban a lábak amikor lejtő közeledik (honnan 
tudta mi közeledik) a hazai pálya előnye szabályzat által biztosított. 

Jól, szépen gazdaságosan csak egyféleképpen lehet azonban minden 
ember testi felépítése (északfok, titok, idegenség) akármilyen szép a más 
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futása mindenképpen magára (maradok). A verseny nyílt, nem sikerül 
meglépni a mezőnyből, elmerevedik a láb, a görcs lassan terjed eléri a 
combizmokat apró húzódások tucatjai külön fáj valahány lesérülök ha 
nem lassítok (ha nem lazítok). Bőrkeményedések, fejfájás (nikotin) ízületi 
bántalmak beteges érzékenység ez a pocsékság mirajtunk miért helyben 
haladok. 

Mintha elfelejtettél volna futni (a jó katona vagy egészséges vagy ha-
lott) megállnál (de hol de minek) látod tántorogni bukdácsolni magadat. A 
hosszútávú tömegversenyeken csak a győztes idejét mérik (futottak még) 
végighallgatod-e a névsorokat? ólmos fáradtság, hullámvölgy (hullok) a 
hiábavalóság alagsorán kocogok. 

A szúrás váratlanul ér (lázer). Valahol a völgyben (távolról, egyre rit-
kábban) az utolsó villamosok. Elhagytad őket, és most itt, ezen az éjen, 
egyedül a csillagok alatt. Már nem kezdő, még nem bajnok. Nem fiatal de 
még nem öreg. Nem boldog, nem boldogtalan. Semmi megrendítő: köze-
pes (a józan kétségbeesés állapota). 

Vasabroncs szorítása (betűlepedék) dél keresztje (engedd le a vállad!) 
meginog a fűbe bukok. A döntőbíróság döntése megfellebbezhetetlen 
(sakálőszinteség) Kelenföldről, a beac-ról jön a hang. Látom őket mind, 
nem Hégeltől tanultunk mi dialektikát, fülünkben még ősmagyar dal a 
házbizalmi hites aláírásra készül rajtláz rózsái (rajttámlák, lábtámaszok) 
torkolatláng beleugrott a lövésbe vissza vissza (a sorompó) (sors un peu) 
túl messzire szalad! A társak a társak a gőg meg a dac hullottan, mint a 
lőtt madár az autósztráda padkája hideg a veríték a szemembe csorog. 

Nem ment (nem ment). Egyedül falrahányni tilos. Cseng a fülem 
(mentőautó) (sziréndal) most már csak így? Csengővel jelzik a célbírák: a 
vezető futó megkezdi utolsó körét észre se vettem talpon vagyok (a tenger 
ép) két lépés alatt beszívom két lépés alatt kiengedem légzőgyakorlat (a' 
nagyobbító üvegben akkorának látszik a' balha mint egy verő-malacz) 
erősíteni tudok. 

Hajnalodik (csürhe reggel) az ég alja fehér keleten Kelenföldön már 
süt a nap. Kocogok a hegyen harmat hull a fejemre (nyirkos párnahuzat). 
Hozzá is tehetnénk a' végin a nyelvnek tulajdonsága felől való néminemű 
(hogy semmit ne lássanak a' mit meg nem tudnának nevezni) lazítás az 
egész mire-jó-volt cécból ez a tünde mendegélés, ez a bőrigázós banduko-
lás mennyi van még hátra? Húsz év? Huszonöt? Véget nem érő ciklikus 
mozgás (hosszú táv). Az autóút padkája dombok, legelők között kanya-
rog. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 

Két elbeszélés 
AZ UTOLSÓ LEVENDULA* 

 
– Adjatok még egy utolsó levendulát – a hangja kissé nyafogós volt, két 
kézzel markolta a poharat, közben a kávéscsészét is fixírozta és kis tálká-
ban a tejszínhabot, amely teljesen megfagyott, tetejéről minduntalan le-
pattant a kanál, hogy megpróbálták belenyomni. – 'És egy Titanicot a ká-
vémba. 

Még látta, ahogy a hajó a kávéba süllyed, aztán őt is elnyelték a fekete 
habok. Sokáig úszott a jeges sötétségben. Valaki egészen messziről az 
ablakot nyitogatta. Neki mindenesetre sikerült partraúszni, helyesebbe 
nem is a parton, hanem egyenesen a szárazföld közepén kötött ki. Ott egy 
bánatos, középkorú hölgy várt rá, mindjárt megismerte, az első felesége 
volt. 

– Tudod, ez már hadműveleti zóna – mondta az asszony – itt a bokor 
alá még lefeküdhetnénk mielőtt ideérnének a zurukafferek. Ez az utolsó 
lehetőség. 

– Az utolsó? – kérdezte. 
– Igen, a legutolsó. Ha a zurukafferek ideérnek, mindenkit lenyilaznak. 
– Nem baj – válaszolta részvétlenül –, te azalatt a harminc év alatt any-

nyit keféltél, mint más nő kétszáz év alatt. – Tulajdonképpen nem ezt 
akarta mondani, sajnálta a feleségét, az egész hadműveleti terület felett 
levendula–illat lebegett, de most már késő volt visszakozni. 

A felesége azután eltűnt. Az igazat megvallva nem is vette észre, már 
régóta egy keskeny csőben csúszott előre, amely belülről vörösrézzel volt 
kitapétázva. Hol előre, hol hátra igyekezett a csőben, amíg a lányába nem 
ütközött. Amint a lányát észrevette, meghatódott. 

– Tulajdonképpen teljesen egyedül vagyok – magyarázta –, anyádat 
lenyilazták a zurukafferek. – Hirtelen eszébe jutott valami, és ettől beger-
jedt.  – És te is kurva lettél, közönséges kurva. 

Addigra már kiértek a csőből, csalánligetben gázoltak, a bogáncsok a 
hasukig értek, a lánya erősen behúzta a nyakát. 

– Pirinyó! – kiáltott rá. – Miért húzod be a nyakadat? Amiatt a tróger 
miatt ugye, aki egy fejjel kisebb nálad és két évvel fiatalabb, azonkívül 
evangélikus. 
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– Nem evangélikus. 
– Tudom, hogy nem az, még rosszabb, de erről nem is akarok beszélni. 
Közben eltűnt a csalános liget, akárcsak előbb a cső és a tenger. Bi-

zonytalan tájon haladtak. Émelygett a gyomra, a torka és a szeme is. Bi-
zonytalanságérzés töltötte el, nem volt benne biztos, hányni, vagy sírni 
szeretne-e. A lánya egy különösformájú fa levelét tépkedte, úgy ahogy 
abban a gyerekkori játékban; szeret, nem szeret? Végül mind 
lecsupasztotta az ágakat. Ez bosszantotta. 

– Nekem mindig egyesem volt természetrajzból – szólt rá. – Vedd tu-
domásul, hogy mindig egyesem volt. – Érezte, hogy ennek a mondatnak 
nagy jelentősége van. – Mégis lefeküdtél azzal a trógerrel, pedig pici ko-
rodban itt tartottalak a karomban, meg sem mertem moccanni, teljesen 
elzsibbadt a vállam. 

A lánya hirtelen kiöltötte a nyelvét, de szerencsére ezt már csak villa-
násnyira látta, mert újra visszazuhant a fekete habok közé. Azt se vette 
észre, amikor az orvos a szobába lépett. Egészen mélyen úszott, a tenger-
fenék közelében. Csak akkor szisszent fel, amikor az injekcióstűt a fene-
kébe szúrta. Ez fájt. Időközben már régen bálnává változott, éppen felbu-
kott levegőt venni, s az eszkimók a csónakjukról megszigonyozták. Most 
ide–oda csapkodott az uszonyával, hogy megszabaduljon tőlük. 

– Megússza? – kérdezte az asszony, aki az orvos háta mögött állt. 
Az orvos hátrafordult, és szemügyre vette. Tekintete hegyesedő hasán 

állapodott meg. 
– Te jó isten – mondta –, már megint? 
Az asszony bűnbánóan lehajtotta a fejét, és mint a vakaródzó gyere-

kek, piszkos pulóverét föl–le ráncigálta terebélyesedő hasán. 
– Megússza? – kérdezte mégegyszer, ahogy az orvos kifelé indult. 
– Miért ne úszná meg? Nem először seggelt be, ha jól tudom. 
Undorodva csukta be maga mögött az ajtót. A bálnára vissza se nézett. 

Kint a gangon a szomszéd fényesítette a cipőit. Kefével, meg a szemével 
is. Fel se pillantott, csak úgy dünnyögte, inkább a cipősornak: 

– Vigyázok az egészségükre. 
– Hát igen – hümmögte az orvos és elindult lefelé a csigalépcsőn. 
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MIÉRT NEM EMIGRÁLNAK AZ ESZKIMÓK?* 
 
Vendégszerető városban élek. Azt is mondhatnám, vendégszerető ország-
ban, de ez nem lenne egészen szabatos meghatározás. A rengeteghez, a 
hegyláncokhoz, autóutakhoz és nagyobb folyókhoz jobban illik az orszá-
gos lét, az ember már kisebb felületi helyzeténél fogva is 
helyhezkötöttebb természetű. 

Egyébként Kozahuber úr is itt él a városban. ő is vendégszerető. Nem 
viszi túlzásba, inkább csak módjával, éppen ez a megható benne. A har-
madik pohárig úgy bánik velem, mintha én is a város őslakosságához tar-
toznék. 

– Nézze, izé úr – mondja a harmadik pohárnak, meg nekem is, a köz-
vetlensége egyszerűen lenyűgöző. – Ebben a kadarkában nincsen semmi 
virgoncság. 

– Hát az nincs. 
– No–no – mered az égnek Kozahuber úr hüvelykujja – hát a maga he-

lyében azért nem állítanám ilyen határozottan, mert maga ugye ... – de 
nem mondja ki, férfiasan lenyeli, legalábbis az ötödik pohárig, legfeljebb 
akkor kérdezi meg, akkor is tapintatos óvatossággal. 

– Mert ugye mióta van maga itt? 
– Tizennyolc éve. 
– No látja. – Ebben a megjegyzésben bújkál ugyan némi kifakadás, de 

nem különösebb nyomatékkal. – Negyven évvel ezelőtt másmilyen volt. 
És tudja hány garasba került? 

– Azt nem tudom, mert akkor két esztendős voltam. 
– Maga persze hogy nem tudhatja, mert maga ugyebár idegen. – De ez 

alighogy kiszalad a száján, már röstelli is. – Na, ugye azért nem kell meg-
sértődni. Ejnye, mennyibe is került? – Gondterhelten a pohara fölé bámul, 
attól tudakolja, tudja, rám úgyse számíthat. 

Kozahuber úr a vendégszeretetben olyan kitartó, hogy csak a hatodik 
pohárnál szokott kiborulni. Ha már túlságosan ellaposodik közöttünk a 
csend. Mert egy idegennek valóban mindenféle marhasággal van tele a 
feje, nem a negyven év előtti árakra gondol, hanem arra, hogy az Első 
Általánosnál egy python kígyót és egy medvét biztosítottak, méghozzá 
két millióra személyi kár ellen, és háromszázezerre egyéb kár ellen. Miért 
nem megfordítva? Ilyenkor teljesen indokolt, ha Kozahuber úr nem tud 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1972. évfolyam 3. számában. 



 

118 

uralkodni magán és végül mégiscsak kibuggyan a száján, amiről más kö-
rülmények között szót sem ejtett volna. 

– Nem kellett volna azért eljönni magának onnan. 
Erre egy idegen megint csak nem tud mit mondani, ezért Kozahuber 

úrnak magának kell folytatnia. 
– Mert vegyük például az eszkimókat. Azok miért nem emigrálnak? 

Azért, mert nincs besózva a fenekük. Pedig ott csak jéghegyek meg fókák 
vannak, esetleg pinguinek – így mondja, ,,pinguinek” hamisítatlan, ősla-
koshoz illő kiejtéssel. 

Ejnye, miért is nem emigrálnak az eszkimók? Ja, mert nincs besózva. 
És miért nincs besózva? Szakajtónyi kérdés, ha az ember belekezd. 
Kozahuber úrnak valóban virgonc észjárása van, nem úgy, mint a kadar-
kának. 

– Az eszkimók bezzeg nem emigrálnak – szögezi le Kozahuber úr 
most már egész határozottan – maguk viszont csak járnak–kelnek, mintha 
ez valami átjáróház volna. Pedig aki nem ül nyugodtan a fenekén, az nem 
tud meg semmit. Járkálás közben elveszik a tájékozódóképesség. Én pél-
dául már negyven éve – ez valóban imponáló, az is, ahogy kidülleszti a 
mellét, meg ahogy mondja – egy helyről kukucskálok a világba. De azért 
tudok mindent. Azt a maguk hogyishívják költőjét is ismerem. Hiszen 
éppen azt mondta, hogy sok a fóka, kevés az eszkimó, illetve megfordít-
va. Az eszkimók azonban mégis nyugodtan meghúzzák magukat a jégtáb-
lán. Hát hallott már valaha egy errefelé kószáló emigráns eszkimóról, aki 
uk–muk–fuk egyszercsak beállít ide a vendéglőbe, aztán ittragad? Mit 
mondott, hogy mióta ül itt? 

– Tizennyolc éve. 
– No látja. 
Igazán érdekesek az eszkimók. őket bezzeg nem érdeklik sem a python 

kígyók, sem a medvék, legföljebb a jegesmedvék, és nem fáj nekik, hogy 
miért nem virgoncabb a kadarka, az ördögbe is. 
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SÁRKÖZI MÁTYÁS 

Külföldiek* 
 

Menaggiohoz közel Lőrinc gazda azzal igyekezett bosszantani Vencel 
gazdát, hogy oda–odakapkodott cipője orrával a fékpedálhoz. Ez a lábfe-
jek kusza zavarát okozta és egyízben majdnem korai halálukat is, mert a 
kis kocsi kevés híján belefarolt egy festői szakadékba. Lőrinc gazdának és 
Vencel gazdának Svájc óta szólították egymást, pontosabban azóta, hogy 
először jöttek át a határon, mert a szeszélyes műút még kétszer visszaka-
nyargott Svájc földjére és onnét megint Olaszországba. Mindannyiszor 
mutogatták a határőröknek frisskeletű francia útlevelüket. Majdnem igazi 
franciáknak érezték magukat. 

Barátok és ismerősök lelkét elemezték – igaz, nem mindegyiknek volt 
lelke – aztán (egyre epésebben) egymás lelkét – nekik volt. E hol seké-
lyes, hol mélyrehatoló analízis során Lőrinc, ujját a levegőbe emelve, 
Vencelt szerző·–mozgó embernek titulálta. Ez számos további népies 
fordulat előfutárának bizonyult, sőt: mintegy hat és fél kilométeren át 
álpalóc falurádió–tájszólást is eredményezett, amelyben a pesti Vencel 
tehetségesebbnek bizonyult, mint a vidéken felnőtt Lőrinc. 

„Szerző–mozgó” – e valóban képes jelző mindazonáltal nem illett 
Nagy Vencelre, aki veleszületett kényelemszeretete miatt nem hajlott az 
amolyan hajnali hatkor kelős sajtkukackodásra és „szerző” sem volt, hi-
szen mulya igénytelensége közepes polgári jólétnél többre eleve nem pre-
desztinálta. De hát tulajdonképpen csacsiság volt az egész! Vencel gazda 
még a huszonhatodik születésnapját sem érte meg és Lőrinc gazdának 
sem volt oka nyavajogni a harminc évével. Maguk is tudták, menynyire a 
kezdetén vannak az életnek és némi szerencsével mennyit hatnak, alkot-
nak és gyarapítanak még. Épp ezért elemezték felelőtlen jókedvvel bará-
taikat és egymást. 

Vencel kezdett beleszédülni a kormánykerék mögött a kanyarokba. 
Alagutakon zúgtak át, keskeny hidakon robogtak, az életveszélyes fordu-
lóknál Lőrinc már megint kotnyeleskedett a dudával. Vencel keze fölött 
nagyokat tenyerelt a kürtbe és a kis kocsi kellemetlenül éles figyelmezte-
tőjele visszhangzott a sziklákon. 

Egy kanyargó után feltűnt a tó, zölden, üdén, nagy hegyek tövében. 
Elegáns volt és hűvös. Délelőtti pára szálldogált a nyugodt vízfelület fö-
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lött. A látvány végre beléjük fojtotta a szót, stílustörés lett volna a fensé-
ges táj peremén tovább acsarkodni, kötekedni. A kocsi halk surrogással 
kanyarodott a tóparti műútra, majd Domaso felé. 

– Túl gyors – akadékoskodott Lőrinc gazda –, így nem látni az 
útjelzőtáblákat! 

– Túl lassú – felelte Vencel –, Cukor úr nem ad ebédet, ha későn érünk 
oda. 

– Ahogy én ismerem, Cukor úr egyáltalán nem ad ebédet. Smucig 
disznó, barátságtalan, rühelli a tarhás régi haverjait. De kiverjük belőle az 
ebédünket. Feltéve, hogy jó irányban megyünk. 

A kis autó berregve szaladt neki a kanyaroknak. Meglepő gyorsan 
emelkedtek a tó fölé, a haragoszöld píneák fölé, a táj fölé. Csak két he-
lyen tévedtek el amíg elérték a fakóvörösre pingált kőfalat, amelyet Cukor 
említett a telefonban. Már nem voltak olyan magabiztosak, jóllehet az 
agresszivitás fojtottan még izzott bennük – különösen Lőrinc gazda lelke 
mélyén. 

A kőfal magas volt, a nagy ház körüli kert buja, csak a vaskapu rácsán 
lehetett beleselkedni. A gondosan gereblyézett kerti út közepén borjú-
nagyságú bernáthegyi hevert és lihegett a melegben. 

– Micsoda baromi nagy kutya – csodálkozott Lőrinc gazda. 
– Szelídek ezek – biztatta magát Vencel. 
Az eb kedvetlenül feléjük fordította csorgónyálú pofáját, változatlanul 

álmos, cseppet sem felindult pillantással végigmérte őket és halk hörgés-
be, morgásba kezdett. 

– Talán kiabálhatnánk – javasolta Vencel, minthogy csengőgombot 
vagy zsinórt sehol sem látott. 

Lőrinc már kukorékolt is kellemetlenül rekedt és mindenkor kötekedő-
nek tetsző hangján: 

– Cukor! Cukor úr! Vendégek! 
A kiáltás felverte a nagy kert bogárzúgásos csendjét. A magyar kur-

jongatás idegenül repdesett az olasz díszfák között, a tó koranyári, déli 
remegésében. Mintha bumeráng süvített volna a lombok között. A kutya 
megvetette tappancsait és feltápászkodott, a ház felé lódult, csóválta a 
farkát. 

– Nem kell itt így üvöltözni – hallatszott egy idegenes, vékony hang a 
távolból. – Jövök mindjárt. 

Cukor előkelően megváratta két messziről jött vendégét, ahelyett, hogy 
a régi sorbonnei és latin–negyedi szolidaritás szívpezsdületével rohant 
volna kinyitni a kaput. De Cukor már biztosan nem rohant sohasem. Le-
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lassította az életütemét. Miért ne? Cukor Adorján közeledett az ötvenhez, 
tele volt pénzzel és különben is: egyetlen valóban megnyerő vonása a 
nagy és rendíthetetlen nyugalma, arisztokratikus flegmája volt. Különösen 
az méltányolhatta cinkos tetszéssel ezt az álszerény nonsalanszt, aki is-
merte Cukor előéletét és tudta, hogy tulajdonképpen piti kis nyárspolgár a 
budai Retek utcából. 

Vencel és Lőrinc persze gyönyörködött Cukor úr közeledő figurájában. 
Lőrinc gazda kicsit félrehajtotta a fejét, zsebredugta a kezét és nézte 
amint Adorján lassan jött a kapu felé. 

– Mint egy ex–király, mint Habsburg Ottó Pöckingben, mint az ifjú 
Bourbon Lajoska ... – motyogta csendesen és szűkrevont, de vidáman 
csillogó szeméből nem lehetett kiolvasni, hogy hallatlanul dühös–e, irigy-
kedik, vagy csak dorombol. 

Cukor Adorján komótosan libegett feléjük. Fehér ing volt rajta, jelleg-
telen  nyakkendő, szürke nadrág és finom bőrből készült, férfias cipő, 
amelynek talpa ropogtatta a sétány kavicsát. 

– Kicsit meghízott – suttogta Vencel. 
– Kopaszodik – mondta Lőrinc. 
Cukor kibukkant a fasor árnyékából és vörös arcán kivehetővé vált a 

fanyar, kelletlen mosoly, hegyes orrán az egészen enyhe borvirág, kék 
szeme körül az unalom kék foltja, félrefésült ritkuló hajában az ezüst szá-
lak megnövekedett száma. 

Amikor odaért a kapuhoz, nem tárta ki azonnal. Megfogta a rácsot be-
lülről, háta mögött az idilli képpel, vigyorgott rájuk szótlan. Az avatatlan 
szemlélő hihette volna azt is, hogy két idegent igazít útba vagy házaló 
kereskedőket küld el. 

– Na, gyertek be – mondta végül. Láncra erősített kulcsköteget vett elő 
és kinyitotta a kaput. 

A kis kocsi óvatosan gördült előre, előtte ballagott Cukor és Lőrinc, 
mögötte a bernáthegyi. Lőrinc az ápolt gyepre rugdalta a kavicsokat és 
akart valami bizalmaskodóan csípőset mondani, de aztán mégsem mon-
dott semmit, mert csupa hallatlan szemtelenség jutott eszébe és 
latinnegyedi diákbarátság ide vagy oda, Cukort kár lett volna mindjárt az 
első öt percben felizgatnia, elvégre; ki tudja, mire lehet még használni az 
ilyen ismeretségeket. 

Odaértek a házhoz. Olyan volt, amilyennek az útikönyvek leírják: 
vedlettpompájú, előkelő és régi. Oldalánál vezetett fel a szűk kőlépcső, a 
korlát márványa kiszürkült, csak ahol kezek súrolták, ott maradt mélyvö-
rös. 
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– Na, hogy tetszik? – vigyorgott Adorján. – Tizenötödik század. Dotti 
építette, aki a Villa Laurát a Medicieknek. 

Lőrinc ettől végre magához tért: – Ebéd van? 
Adorján pislogva nézte az óráját: – Még nem ebédeltetek? 
Ez is a játékhoz tartozott. 
– Hát nem telefonáltunk Locarno–ból? Nem jelentettük be magunkat? 
Vencel sietett kontrázni: – Három negyvenbe került az interurbán. 
Cukor Adorján hűvös, kőpadlós szalonba vezette őket és intett, hogy 

foglaljanak helyet. A faliszekrényhez lépett, amelyben italok nagy válasz-
téka sorjázott. De előbb más jutott az eszébe: 

– Figyeltétek az ajtókat? Most tetettem fel őket. Csupa korabeli ajtó, 
Toscanaból hozattam át mindet. Itt már nem kapni ilyesmit, felvásárolták 
a jó dolgokat a milánói újgazdagok. 

Kedvteléssel járatta ujjait a nyersfa ajtószárny finom hornyolásán. 
Vencel elmélázott az ajtó szépségén, a jól megmunkált fa–tárgyak álta-

lában vonzották. Közben Adorján arany–pecsétgyűrűs, szeplős kezét is 
elnézte, abból épp úgy jólét sugárzott, mint a villa minden négyzetcenti-
méteréből. 

Lőrinc azonban fortyogott magában: – A fene az ajtódba. Mit adod itt 
az olasz arisztokratát? Budai postásgyerek vagy, szarházi. Csak azért, 
mert Annamaria felcsípett a Sorbonne–on és idehozott selyemfiúnak, nem 
kell úgy tenni, mintha te találtad volna fel a meleg lábvizet. Nekem ne 
játszd meg magad. Emlékszem még a koszos ingeidre. Annamariát bár-
melyikünk befűzhette volna. De ki állt akkor szóba egy sovány, bajuszos, 
harmincöt éves vén spinével? 

A vértolulásos gondolatmenet végén persze csak ennyi bukott ki Lő-
rinc száján: – És Annamaria jól van? 

Cukor végre töltött valamit. – Jól. Reggel telefonált New Yorkból. Az 
első előadása nagyon jól sikerült. 

– Miről ad elő? 
– Azt hiszem, az érelmeszesedésről. Kitaláltak valami érfalrugalmasító 

anyagot, vagy mit. Ő vezette a csoportot az egyetemen. 
Lőrincben egyre ágaskodott a gonosz manó: 
– Szóval, nincs itthon a macska, kujonkodhatsz. 
– Kujonkodni? Ezt a szót sem hallottam vagy tíz éve. Ti miket tudtok 

még! Adorján kezében enyhén remegett a palack. Oly enerváltnak tűnt, 
mint aki férfiúi képességeinek végső csődje miatt tényleg nem tud félre-
lépni a felesége háta mögött. Pedig csak fáradt volt: a Milánóból áthozott 
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lány egész éjjel nem hagyta aludni. Akkor tuszkolta ki a hegy felé eső 
kapun, amikor a fiúk a főbejáratnál ordítozni kezdtek. 

Az üres gyomorba küldött ital szeszpárája mindhármuknak a fejébe 
szállt. Kicsit túl hangosan, kicsit sokat és nagyrészt egymás szavába vág-
va beszéltek, ahogyan szobáról–szobára bejárták a házat, megcsodálták a 
képeket, bútorokat, faliszőnyegeket, csillárokat és porcelánokat. Adorján 
meglepő hozzáértéssel magyarázott, mutogatott. Vencel odafigyelt, de 
Lőrinc durcásan követte őket, megtapogatott egy–egy tárgyat, elmozdítot-
ta a gondosan beállított figuretteket és csak néha hümmentett, nem annyi-
ra a megkapó szépségű, mint az impozáns vagy drága darabok tiszteleté-
re. 

Egyhelyütt tenyérnyi darabon meg volt bontva a fal, az üveggel fedett 
nyíláson át a belsejébe lehetett látni. Föltárult a ház legrégebbi része: a 
középkori pajta csonkja, amelyre a villa épült. Adorján ezt is részletesen 
elmagyarázta. 

Ekkor ötlött Vencel szemébe a szobor! A kertben lihegő bernáthegyi 
patkányméretűre kicsinyített szobormása, színezüstből. 

Cukor a könyvtárszobán is átvezette párizsi vendégeit. Ha fennkölt 
szuper–sznob témáiról beszélt, egyszeriben angolos hebegés szállta meg 
és a magyar ragozással bajai támadtak. 

– Én most gyűjtök a ... na, hogy is mondják ... vadászati szakirodalom 
– szepegte fisztulahangon. 

Lőrinc a filoszok biztos mozdulatával rántott ki egy kötetet, 
olasznyelvű leírás volt Bajorország alpesi vadjairól, számos szép metszet-
tel illusztrálva. 

– Csúf volt a kötés – biggyesztette a száját Adorján – én köttettem újra 
ezeket a könyveket. 

– Szépirodalmat nem tartasz? 
– Oh, nekem elég Babits, az isteni Babits – sóhajtotta Cukor. Egy má-

sik polchoz lépett és leemelte Babits összes verseinek káprázatos vörös 
szattyánba burkolt kötetét. 

– Ez a kötés nekem került huszonötezer lírába. De Babitsért! A könyv 
visszakerült a puskaműves–irodalom és Annamaria orvosi szakmunkái 
közé. 
 

A konyhában falatoztak. Adorjánnak a terítéshez nem volt érzéke, agg-
legényesen vendégelte meg őket. Az óriási jégszekrényből és a kamrából 
hideg sülteket, maradékokat, üveges savanyúságot hozott, nagy szeleteket 
vágott az íztelen olasz fehérkenyérből. Felhalmozott az asztalon minden-
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félét, még egy serpenyőalja pecsenyezsírt is, amelyet magáról megfeled-
kezve, cseppet sem arisztokratikusan tunkolgatott. Jó sajtokat ettek, a 
szomszéd faluban készült mozarellát és ezüstpapírból Bel Paeset. Ador-
jánnak valóban jó bora volt, az apósa hektoliter–szám küldte a sajáttermé-
sű vöröset. 

– Szóval jól élsz, burzsuj vagy, vadászol, ajtókat veszel és szalonképes 
vagy. 

– Pardon. Szalonképes az mindig voltam. 
– Tanúsíthatom – kottyantott közbe Vencel. – Adorján már Budapesten 

szalonképes volt. Kisgimnazista koromban nagy magyar európéerként 
bálványoztam őt, akár a Lukács–fürdő tetején napoztatta vánnyadt testét – 
még a nett strandtáskájára is emlékszem –, akár a Híd eszpresszóban ült, 
szép mandzsettagombokkal, napszemüvegesen. Sohasem gondoltam vol-
na, hogy a Sorbonne–on évfolyamtársak leszünk. De hát ki gondolt volna 
ilyesmire 1955 nyarán, a Széll Kálmán téren, az 56–os villamosra várva, 
Gerő Ernőné féle tejszínfagylalttal a kezében? Másfél évvel később már 
Párizsban előkészítőztünk veled meg Adorjánnal. 

– És akkor derült ki, hogy épp úgy nem tud franciául, mint mi. 
– Pardon – Cukor úr a nyomaték kedvéért letette a villát –, én hét évig 

tanultam Győrött franciául egy bizonyos Mici nénitől. 
Lőrinc, tele szájjal: – Győrött nem lehet franciául tanulni. 
Adorján, elmélázva: – Ti azt nem tudjátok, hogy Győr tulajdonképpen 

egy nagyon komoly hely… 
– Most Como a te Győröd ! Látod Adorján, te alapvetően provinciális 

típus vagy. Neked a nyugattól sem az kell, hogy a pezsgésével inspiráljon, 
hanem ... 

– Tény, hogy nekem nyugalom kell. Csend és nyugalom. Innét időn-
ként kitörök, máskor Annamária csődít ide kétszáz embert, de a városi 
életre napi huszonnégy órában nem vágyom. Az pont neked való 
Lőrincke, vizsgálhatod a jelenségeit, a szociológiai vonásait és ... 

– Szóval nincs honvágyad a Café de Buci után? 
Adorján elgondolkozva hátradőlt a széken. – Szép volt, szép nyomor. 

Kedves, diákos, romantikus nyomor. Van aki még ma is élvezi. Meg volt 
a maga stílusa. De elég volt belőle. 

– Ajjaj, Adorján még egy szibériai ólombányában is boldog lenne, 
mert annak is meg van a maga „stílusa”. Csak „beilleszkedés” kérdése. 

– Pardon. Egy szibériai ólombánya, mint környezet, megkívánja, hogy 
ott ne boldog, hanem – stílusosan – boldogtalan legyek. Egy ideig csend 
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volt, ittak és turkálgattak a sült maradékai közt, majd Lőrinc gazda ismét 
belobbant, mint gyufától a gáztűzhely lángkoronája: 

– Szóval, ez a te kis olasz ólombányád. Itt bányászgatsz csendesen. 
Amire Cukor Adorján csak ennyit válaszolt: – Lőrincke, te tulajdonkép-
pen undok egy irigy szar vagy. 
 

Lőrinc csak akkor fogta fel, milyen csúf szavakkal illette Cukor úr, 
amikor a villa legfelső régióiban bolyongtak és megtekintették a fegyver-
tárt, ahol Adorján, a rendőri előírásnak megfelelően: páncélajtó mögött és 
kulcsrazártan, gyönyörű vadászpuskáit őrizte. Lőrinc gazdát, amikor ide 
bekukkantott, ismét elfogta a megvetéssel vegyes irigység. – Évente két-
szer utazom nagyobb vadászkirándulásra – mondta Adorján, amikor 
emészteni végre a kényelmes fotelokba rogytak. 

– Különben itt ülsz és unatkozol. 
– Egy intelligens ember sohasem unatkozik. 
Mondj egy példát, hogy mit lehet itt csinálni. 
(Jöttetek volna korábban, tudnátok!) 
– Hát Milánó csak egy óra. A Scala–nál jobb opera nincs. A tó tíz perc. 

Van jachtunk, átmehetünk Belaggioba. Annamaria ismer a part mentén 
mindenkit. 

– És cipel téged mindenüvé. 
Ezúttal Vencel is kontrázott: 
– Beszélgethetsz muflonokról, jachtokról, Alfa Romeokról ... 
– Akkor már Porschékről, imádom a Porschéket ... 
Lőrinc érezte, hogy ugratják. 
– És a régi terveid? A filmezés? A regényed? 
Adorján fakó arcán, szeme környékén barnás árnyék borongott. 
– Blabla Lőrincke. Én már Párizsban – mit Párizsban, már Pesten! – 

egyetlen egy dologról álmodoztam: viszonylag prezentálható külsejű fele-
ségről, aki szépen eltart engem, hogy élvezhessem a magam nyugodt kis 
életét, kellemes környezetben, jó kaják és jó képek között, szerény kicsa-
pongásokkal, nagy délig alvásokkal. 

– Ohó – Lőrinc hátradobta magát a fotelben –, most már ismerjük Cu-
kor urat. 

– Miért? – csodálkozott Adorján – én ezt sohasem tagadtam. 
Vencel forgatta a konyakospoharat rágottkörmű ujjai közt. A perzsa-

szőnyeg cikornyáiról Adorjánra emelte furcsa, sok embert zavarbahozó 
pillantását: 
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– Emlékszel a Kosztolányi novellára, amelyben egy léhűtő arisztokrata 
reggel fölkel az ágyból, fölhúzza az egyik zokniját és akkor, félzoknival a 
lábán, rádöbben, hogy a délelőttjei csak ismétlődő helyzetmomentumai 
elrontott, elfecsérelt életének. A másik zoknit így fel sem húzza. Benyúl a 
nachtkasztli fiókjába, kivesz egy stukkert és főbelövi magát. 

– Hm. Erre a novellára nem emlékszem, pedig érdekes – mélázott Cu-
kor úr. 

– Szép, arisztokratához méltó halál. 
– Mondd meg őszintén Adorján, nem zoknihúzásokból áll a te életed 

is? 
– Gyerekek, itt a lelkizés nem szokás, nem vagyunk Párizsban. 
– Persze. Hiszen itt senkinek sincs lelke. Csak jachtja. 
– Na, ebből elég volt – állt fel a házigazda. – Ha csak hülyülni jöttetek, 

akkor kár az időért. 
– Aháá! Bezsongott – kiáltotta diadalittasan Lőrinc. A szemén azonban 

látszott, hogy zavarban van egy kicsit. 
A két vendég magára maradt a tágas szalonban. Vencel az eb ezüst 

szobormását bámulta, majd Lőrinc csámpás cipőjén egy fakó horzsolást. 
– Lőrinc gazda, te tulajdonképpen elég undok vendég vagy. 
– Ugyan. Éveken át játszottuk ezt Párizsban. Hol ő borult ki, hol én. 
– Azóta sok víz lefolyt a Szajnán és ... 
– Éppen azért! Adorján fiatalodott két évet azzal, hogy újra az én régi 

süket dumámat élvezhette. 
– Adorján megváltozott. Most már irritálja az ilyesmi. 
Lőrinc csak dühösen legyintett. 
Két és fél másodpercig ültek csendben. Fönt éles dörrenés hallatszott. 
Vencel törtetett elől. Lőrinc lihegve utána. „Vérbefagyva, 

vérbefagyva” – ez a szó zakatolt Vencel fejében. Belökte az ajtót és a 
fegyvertárba rontott. 

Adorján a nyitott ablaknál állt, kezében vadászpuska. 
– Lőttem magamnak egy barackot. Alulról már mind lepotyogott, de a 

fa tetején még van két érett kajszi, csak az ágat kell ellőni. 
Lőrinc bambán vigyorgott. 
– Szabad nekem is? 
– Parancsolj. Vigyázz, mert rúg. 
Adorján átadta a pompás vadászfegyverét. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 

Elefánttemető* 
 

A bikákat, nem tudom, elkíséri–e a csorda. A teheneket mindenesetre. A 
tehenek ilyenkor a szeretet utolsó kenetjében is részesülnek, meghágja 
őket a legöregebb, vagy a legfiatalabb elefánt, vagy éppen az, amelyik a 
férjük volt. A bikák, lehet, hogy egyedül indulnak a temetőbe, feltartott 
ormánnyal, óvatos léptekkel, nehogy a már elhullt társaik csontvázára 
tapossanak. Az utóbbi időben néha én is magasra emelem a lábamat, ilyen 
csontvázakra emlékeztető akadályok előtt, bár különben az a terület, ame-
lyet magamnak kiszemeltem, kicsit temetkezési hely. Persze csak kívülről 
nézve, én belül vagyok, s belülről egészen megfelelő. Tulajdonképpena 
hálószobámmal kezdődik, innen szűk, sötét folyosón át három emelet 
összetekeredett lépcsőliánjain ereszkedem az utcára, tovább a másodikba, 
harmadikba, negyedikbe. Van, hogy távolabbi legelőkre is tévedek, mert 
hogy egészen őszinte legyek, a temető végső határait még nem kerítettem 
pontosan körül, így azután az is lehetséges, hogy ezek a távolabb fekvő 
utcák is ide tartoznak. Húsz percnél messzebbre azonban ezek sem he-
lyezkedhetnek el a liánoktól, húsz percnyi lassú trappnál, ennél nagyobb 
terjeszkedésre már semmi kedvem. Mások, akik csak véletlenül vetődnek 
errefelé, észre se veszik, hogy a Haldoklók paradicsomában járnak. Fele-
lőtlenül rohangásznak ide–oda, nekem ütköznek, esernyőjükkel lesodor-
ják a kalapomat, magatartásukon is látszik, hogy semmi közük hozzám, 
nem tartoznak a csordához, amelytől elszakadtam. Szimat dolga az egész. 
Én esőben, napsütésben, egyaránt érzem az enyészet illatát. Beleszippan-
tok és megvigasztalódom, már nem tart soká, nevetséges erőfeszítés szo-
morúnak lenni. Van, volt, lesz összemosódnak, s ha a két elefántbor-
nyúmra gondolok, ezeket is szinte egyszerre látom mindhárom alakjuk-
ban, kicsiknek, felnőtteknek és öregeknek, vagyis az én halálomon túli 
állapotjukban is. Ha csupán piros– és kékmaslisan futkároznának a cipőm 
orra előtt, vagy ölembe fúrnák a fejüket, mindez nehezebb lenne. De 
ilyesmi szerencsére nem zavarja meg elvonatkozásomat, alighogy leká-
szálódom a lépcsőliánokon, a pincéből vagy az alagsor felől idegen hím-
szag csap az orromba. Egy fiatal, de azért már felnőtt elefántbika szaga. 
Az én elefántbornyúmmal játszik, aki közben kinőtte már a pólyát, a böl-
csőt, az iskolapadot, ennek az idegen hímnek a hasaalját nyalogatja, ép-

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1972. évfolyam 5. számában.  
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pen ott, ahol húgy– és párzásszag egymásba olvadva kavarog. Undorító. 
Na, nem itt a temetőben, ahol mindegy. És a múltban sem, ahol az anyja 
az én szügyemet nyalogatta. Undorító, ha magamhoz tartozóan és egy 
konkrét időben, mondjuk egy kellemetlen idősíkba helyezve érzékelném 
mindezt. Ilyen nézőpontból viszont kellemesnek hatna, ha pufók babates-
tét csipkedném a két aprócska borjúnak, ha orrmányornon hintáztatnám 
őket, ha nem tudnám, hogy a különféleségekben kell keresnem az egysé-
get, vagyis, hogy a temetkezéshez vezető útirány színes kirakatait egyet-
len szürkeséggé olvasztva tudatosítsam; hiszen meghalunk mindannyian 
és méghozzá hogyan, ez a legkülönösebb az egészben. Látom a két hor-
nyú vénné aszalódott arcát, félelemtől összecsipásodott tekintetüket, 
amint gyilkosukra várnak. Hogy most én következem, erről persze fogal-
muk sincsen. A forró alangfűben hancúroznak, az élet önmagukból, föld-
ből, égből előhabzó váladékait szürcsölgetik. Ezért is hagytam magukra 
őket. Hogy egyedül találkozhassam a gyilkosommal, s hogy ők ne lássák 
ijesztő ábrázatát. 

Hónapok óta várok erre a találkozásra. A vesztőhelyet is kiszemeltem. 
Igen, pontosan itt fog rámtörni, a második és harmadik utca sarkán, ahol 
épületbontásból fennmaradt félig megrohadt és elpenészedett fák állnak 
halomban. Ebből hatalmas falusi budit lehet építeni, olyat, amelynek a 
fogantyúját belülről kézzel kell szorongatni, nehogy a bent ülőt az utcán 
sétálók közül bárki meglepje. Csak Ő. Ez a hely, a halál szégyenéhez 
hozzáillő trágyadomb, az ülőke magasságában ki van törve két léc, be 
lehet kukucskálni rajta, meg lehet figyelni a romlandó test böfögő, ürülő, 
ziháló, visszeres, szétmálló iszonyát. Gondolatban már többízben trónol-
tam a törmelékekből sebtiben összehányt hajlékban, és fülem botját sem 
mozdítottam, ha dörömböltek az ajtón. Befelé ráncigáltam a madzagot. 
Hamarosan odébb álltak a próbálkozók. Csak egy tiszteletes külsejű ele-
fánt volt kitartó. Jónapot – mondta. Hohó, csakhogy én nem dőlök be az 
ilyesminek. Azt várja, hogy válaszoljak, holmi fecsegésbe kezdjek. Olyan 
ez a jónapot, mint egy felcsalizott horgászbot. A kukaca ide–oda ficánkol. 
Hogy van? Köszönöm jól, vagy lassacskán – ha bekapnám, valami követ-
keznék. Hát efféle táplálékokra igazán nem vagyok kíváncsi. Enni azért 
kell. De nem homoki féregnek álcázott szavakat, hanem tököt, karalábét, 
hagymát, azt, ami a zöldségbolt veteményeskertjeiben megterem. Tök 
retek karalábé spenót sorolgatja büszkén a kertészeladó, s azt hiszi, vala-
mi jelentősége van a megkülönböztetésnek. Homok fű kavics dünnyögöm 
magamban nyugodtan, mert kétségtelenül az én felsorolásom sem választ-
ja szét, inkább összevonja a dolgokat, végsősoron úgyis erőgyűjtéshez 
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szükséges az anyag összessége, hogy a vesztőhelyre vonszolhassam ma-
gam, amikor Ő megjelenik. Evés nélkül képtelen lennék erre a teljesít-
ményre, elszállna belőlem a lélek, ahogy fennkölten szokták megjegyezni, 
vagyis belülről halnék meg az Ő segítsége nélkül, egy olyan képtelen ha-
lállal, ami nincs. Tehát nem Ő gyilkolna meg, hanem csak úgy megsem-
misülnék az Ő kése, hurka, fogója, nyaktilója nélkül. Micsoda képtelen, 
gyermeki ábrándozás. Hogy hasonló gólyamesékkel engem is felültettek a 
szüleim, amikor az ő szüleik és nagyszüleik haláláról sóhajtoztak, ezt nem 
tagadom. Sőt még azt sem, hogy szüleim temetéséről én is hasonlóképpen 
sóhajtoztam, de aztán árván, amikor saját magamnak lettem apja, anyja; 
menten rádöbbentem, az Ő tevékenységére. És igen, már akkor is az ilyen 
felcsalizott jónapok tartottak vissza, hogy ne keressem fel és ne határol-
jam körül a temetkezési helyemet. Az ilyen késlekedés mindig megbosz-
szulja magát. Azelőtt sokkal frissebben és könnyedébben tettem volna 
meg az utat a lépcsőliánokon a vesztőhelyig. 

Jónapot – hohó, nincs jónapot, az elmúlásban levők számára semmi-
képpen. Megvetően kukucskáltam ki hajlékom résein. De a tiszteletes 
külsejű elefánt nem tágított. Lapátfülével legyezgette magát, mintha az 
így támasztott széllel a szavak mögé valami külön tartalmat igyekezett 
volna kavarni. Valami olyasmit, amit én is nagyon jól tudok és értek, csak 
nem akarok megérteni, vagy amit sohasem értettem meg, de azért ettől 
függetlenül hozzám tartozott. Mi lesz azzal a tetszetős elefánttehénnel? 
Ez a kérdés is váratlanul a jónapothoz kapcsolódott. Melyikkel? Az első-
vel, a másodikkal, a harmadikkal? Azzal amelyikkel annyit bujálkodtál a 
pálmafához dörzsöltétek a feneketeket. Melyikkel? Az elsővel, a máso-
dikkal, a harmadikkal? Azzal amelyiknek a fülébe trombitáltad az örök 
vadászmezők hűségét. Melyiknek? Az elsőnek, a másodiknak, a harma-
diknak? ... Így van ez. Megedződtem. Emilyen bárgyú próbálkozások 
leperegnek rólam, mint a hintőpor, amelyet ügetés közben a saját com-
bunkra szeretnénk szórni. Nincs külön emlék. A külön emlék veszedel-
mes. Olyan, mint a rák. Előbb csak mogyorónyi, de aztán sok hazugság-
sejt csapódik hozzá, s megnő akkorára, hogy ... Na mekkorára? Mi az 
hogy mekkora? Szétpukkad, akár a pitypang virága. 

Csípi a szemem az álmosság. Micsoda? Ez a mondat is horogra akadt, 
akárcsak egy émelyítő hínárfüzér. Nem szabad elhagyni magam. Rózsás, 
szívalakú száj sustorog a szavak szénája alatt. Könnyűszerrel megnevez-
hetném a gazdáját, az elefántbornyúk anyját, az elalvót és az ébredőt, 
dehát a szaga, az íze, úgyis elpárolgott, és megfoghatatlanok a hús nélküli 
történetek. Mikor is volt? Semmikor. Nincs tegnap és nincs tegnapelőtt. 
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Egy–kettő, egy–kettő. A lépések egyforma hosszúak és egyforma rövidek. 
Egyformák a házak, a boltok, egyformák a járókelők. Nincs többé senki, 
aki azt mondhatná nekem csípi a szemem az álmosság. A halottaknak 
nincs szeme és nem is alszanak. És halottak sincsenek, csak meggyilkolt 
élők, akik szétolvadtak a semmiben. 

Hány óra van bácsi? Sunyi cincogás. A kíváncsiság kis– és nagymuta-
tója forog a hunyori pillantás számlapján. Nincs órám, nincs időm, rábő-
dülhetnék a suhanc elefántra. De ezt se teszem. Elhaladok mellette, feltar-
tóztathatatlanul. Egy–kettő, egy–kettő. Minden egyforma. A kimeneke-
dett hangok visszatalálnak a csendbe. Még egy lépés, és még egy. Azután 
már a lépcsőliánok kezdődnek, közvetlenül a postaládák oázisa után. Itt 
meg kell állni. Nem valamiért, csak megszokásból. Apró kattanás és nyí-
lik is már a barlangi üresség. Valamikor ujjaimmal is kitapintgattam a 
falát, mert kerestem a bizonyosságot. Most már az üressége a bizonyos-
ság. Megnyugtató, hogy nincs benne semmi. Tegnap sem, tegnapelőtt 
sem, legföljebb néha egy–egy reklámcédula, de ezek maguktól kiperdül-
nek, kiviszi őket a huzat. Egy–kettő, egy–kettő. Forduló–emelkedő, for-
duló–emelkedő. Az utolsó Szusz–szusz csúcs még hátra van. Megállhat-
nék, kifújhatnám magam, de akkor lekapcsolnám testem a folytonosság-
nak arról a láncáról, mely levisz és visszahoz. Úgy tennék, mint az illet-
lenkedő vénasszonyok, akik elrévedeznek az olvasó morzsolgatása köz-
ben a máriatisztaedény máriaelefántcsonttorony mormogása közben, s 
látvánnyá bűvölném a mindennapok nem látvánnyá szánt egyhangúságát, 
a sors rózsafűzért duruzsoló értelmetlenségét. Máriatisztaedény 
máriatisztaedény de ugyan hiába toporogják körül a megfoghatatlanságát, 
mert sem csirkét kopasztani nem lehet benne, de még krumplit hámozni 
sem. Akkor pedig igazán nem való másnak, mint imádságnak. A múlt igéi 
is ilyen litániákra emlékeztetőek, általánosak és megérinthetetlenek. Et-
tünk szerettünk szeretkeztünk lefeküdtünk felkeltünk ámen. Ugyan mit? 
Ugyan kivel? Ugyan miért? Egyszóval nem érdemes félbeszakítani a ka-
paszkodást. Zörög a zár nyílik az ajtó. Ez is barlang, majdnem olyan üres 
és sötét, mint a postaláda. De miért is lenne világosabb a szoba? A fény is 
egyfajta fecsegés. Beszivárog, eláraszt, megcsiklandozza az ormányodat, 
prüszkölni kell tőle. Olyasmire ingerel, ami nem tartozik szorosan a talál-
kozás előkészületéhez. Talán semmi sem tartozik hozzá, csak a semmitte-
vésre való készség, az elengedett izmok és arcvonások petyhüdtsége, 
amikor már mindegy, hogy vigyorrá torzul az idegzsába, vagy a felpuf-
fadt zacskók kiürülnek. Mert egyformán jogos sírni és nevetni. Nem a 
kihámozott részleteken, ez tevékenykedő érzelgősség lenne. Hanem csak 
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úgy kiszámíthatatlanul, az utána nem gondoltság kényszeréből. Teve van 
egypúpú van kétpúpú erre például rápereghet pár sós csepp. Arra meg 
hogy szétroncsolta a tüdejét a szőkecimpájú elefánttehénnek az eltévedt 
dumdumgolyó ki ne mondd melyiknek, he–he, ki ne mondd, ezen meg 
nevetni lehet, jelentés nélkül, éppen ezért csöppet sem meggondolatlanul. 
Ővele kell törődjem, s nem azokkal az eseményekkel, amelyek már akkor 
foglalkoztattak, amikor még nem is tudtam a létezéséről. A fájdalmat he-
behurgyán, hascsikarásnak, fejgörcsnek, agyarficamnak és még meggon-
dolatlanabbul, búnak kereszteltem, holott a fájdalom minden eddig átélt 
apró cikornyája csak egyetlen jelzője volt annak a hangulatnak, amellyel 
többek között majd az utcasarkon épített budimban, egyik kezemmel a 
fareteszt szorongatva, magamba inhalálom megérkezésének döbbenetét. 
Fájni fog? Megaláz? Félni fogok tőle? Talán nem is. Ha meglékeli a ko-
ponyám, olyan edénybe csorog a kibuggyant létezés, amelynek nincs tük-
re felém. Innen felülről ellátni egészen a vesztőhelyig. Az alkony lassan 
felfalja a széttépett és elszórt árnyékokat. Egyszínű lesz az utca. Mint 
bevérzett vattadarabok, szederjes szivárványos piszokfoltok úsznak a le-
vegőben. És valami kocsonyás anyag. Közeledik. Sietni kell. Csak a saro-
kig jussak el. Hallom a lihegését. Magamra csapom az ajtót. Már itt van. 
Dörömböl is. Hát Ő az? Sohase hittem. Ideérkezésem medrét kanyónként 
zárják közre a házak, s mintha egy pirinyó kinyitott konzervdoboz hever-
ne az úttest közepén. De aztán már ezt sem látni. A kanyón fölött össze-
hajlanak a pálmalevelek. 

 
 
 



 

132 

LŐKKÖS ANTAL 

Van–e az arkangyalok sisakján tollbokréta?* 
 

– Maga is magyar? – kérdezte tőlem egy ötven körüli úriember reggel 
háromnegyed nyolckor az utcán. 

Éppen a Volkswagen hátsó ablakára rakódott jégréteget kapargattam. 
Kritikus pillanatokban anyanyelvén gondolkodik az ember, általában 
hangosan. Innen volt a megszólítás, melyre mit is válaszolhattam volna. 

– Sajó, mutatkozzál be szépen az úrnak. 
Sajó, appenzelli parasztősök derék leszármazottja, megnézett, parolát 

adott, majd tovább folytatta az egészségügyi sétájához kapcsolódó műve-
leteket. 

Így kezdődött Lakatos úrral való ismeretségem. Ettől a téli reggeltől 
kezdve majdnem minden áldott nap találkoztam vele. Az első hét hivata-
losabb, hűvösebb légköre után Sajó már felszólítás nélkül köszönt. A ké-
sőbbiek folyamán néha még a fűcsomók rugdalását is abbahagyta, hogy 
beszélgetésünkre figyelhessen. 

Lakatos úrnak nem voltak protokoláris rendű problémái, gátlásai. A 
második reggel tudtomra adta – őszinte sajnálkozással hangjában–, hogy 
könyvtáros mesterségemet mélységesen lenézi. 

– Nincsen abban semmi fantázia. Manapság a vénkisasszonyok is ko-
molyabb foglalkozás után áhítoznak. Magának, öcsém – soha nem tege-
zett bármennyire is összemelegedtünk – Amerikába kellett volna mennie, 
bár ott sem a régi. Sokat tudnék erről mesélni, megjártam én Amerikát! 

Az idő sürgetett, nem kérdezhettem meg Lakatos urat, hogyan is élt 
Amerikában. Igaz, nem volt szükség a biztatásra. A harmadik reggel min-
dent megtudtam a kivándorlás körülményeiről. 

– Amerikába csak akkor menjen ki valaki, ha mestersége van. A cipész 
sokkal könnyebben kap bevándorlási engedélyt, mint az ügyvéd vagy a 
tanár. Amerikában praktikus emberek élnek. Mikor hallottam, hogy a 
szabó mestereket egyenesen tárt karokkal várják, elhatároztam, hogy ez-
zel a mesterséggel szerzek magamnak diplomáciai útlevelet az Újvilágba. 
Minden lépést előre kell meggondolni az életben, hátrafelé nem mehet 
már senki! A többi bevándorlót már a hajón összeterelték, számolgatták, 
lökdösték, előttem szalutáltak a hivatalnokok. Nekem nem volt batyum. 
Szabó mesternek félzsebben elfér a szerszáma. A tudományát meg a töb-

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1972. évfolyam 6. számában. 
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bit úgyis a fejében hordja ... De nem untatom fölösleges részletekkel. Ma-
gának mindenképpen befellegzett Amerika. 

Lakatos úrra nem lehetett megharagudni. Tárgyilagosan adta elő a dol-
gokat, kár lett volna megsértődni. 

– Amerikába csak bejutni nehéz. Utána az együgyű is elboldogul. Aki-
nek meg a fejében van az útravalója, az a madárral repülhet. Magam, elő-
ször, a rengő lábú–rezgő csápú cserebogaramat szabadalmaztattam. El 
kell kezdeni valamivel, még Amerikában is – tette hozzá szerénykedő 
mosollyal. A játéknak sikere lett. Folytathattam a komolyabb találmányok 
kivitelezését. Különleges fogó a rács közé szorult gyerekfejek kiszabadí-
tására. Akinek nem volt gyereke, az is vett belőle, s így piacra dobhattam 
módosított formában a bajbajutott kutyák és macskák megmentését célzó 
fogókat is. Megjegyzem, a kutya meg a macska nem olyan buta, mint a 
gyerek, de ez nem zavarta az állattulajdonosokat. 

Ezután is emlegette még a találmányait – hálósapka törpe papagályok 
számára, macskabajusz pedrő többféle szín– és szagárnyalatban, és Isten 
tudja még hány praktikus ötlet a gyermek– és állatbirtokosok elképeszté-
sére és örömére. Hangjából azonban a gazdag műgyűjtő zavartsága érző-
dött ki, aki káprázatos gyűjteménye szerényebb darabjairól beszél. 

– Ha pénzt akar szerezni az ember, akkor ne legyen válogatós az esz-
közökben! – így állta útját minden további kíváncsiskodásnak. Komo-
lyabb dolgokról lesz itt szó – tette hozzá titokzatosan. 

Egyre korábban keltem családom legnagyobb bosszúságára. Hiába 
magyaráztam, hogy Lakatos úr rendkívüli tehetség, amilyen a magyarok 
közt is kevés akad, csak csúfolódtak a fokhagyma illatú macskabajusz 
pedrőn. Egyre kurtábban ütöttem el hát a beszélgetéseinkre utaló kérdése-
ket. 

– Még nem kérdezte tőlem, hogy miért jöttem vissza Európába – kezd-
te el fontoskodva. Terveim vannak, igen nagy terveim. Az európai kopo-
nyához amerikai pénz kellett, ez a visszatérésem magyarázata. Mondja 
meg, öcsém, maga még soha nem gondolkozott azon, hogy milyen rosszul 
megy a világ sora? 

Meglepődve álltam, míg kémlelően végig kutatta a téli reggeli utcát. 
Sajó kurtát vakkantott, így bizonyította éberségét. 

– Nagyon beteg ez a világ, öcsém. Rablás, gyilkosság, zavargások, 
bármerre tekint az ember. A nagyhatalmak megegyeznek egymás között a 
kicsinyek rovására, s amikor a kis ország megpróbálja keresni az igazát, 
csak a vállukat vonogatják a zöldasztalok betyárjai. Magának soha nem 
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jutott eszébe, hogy ilyenkor közéjük toppanjon s közéjük vágjon, hogy 
szétrepüljenek az ásványvizes üvegek? 

Bevallottam, a lelkem mélyén gondoltam ilyesfajta megoldásra, ha 
nem is ebben a formában. 

– Na, látja! – és köszönés nélkül otthagyott a lehelettől füstölgő téli 
reggelben. Sajó rámpillantott, aztán ment a gazdája után. 

A következő reggeleken hiába tekintgettem körül, hiába kotorgattam a 
szokásosnál hosszasabban az ablakra rakódott hó– meg jégréteget, Laka-
tos úr láthatatlan maradt. 

Már–már lemondtam a reményről, hogy viszontlátom, mikor egy nap 
újra megjelent. 

– Éjjel–nappal dolgozom, nem érek rá a beszélgetésre. Annyit azért 
mondhatok, a legjobb úton halad minden. 

Sajó is fölbukkant gazdája mögött. Első ballábán hatalmas kötés fehé-
redett. 

– Sínbe kellett rakni a lábát. Valami bolond autós ütötte el a járda szé-
lén. Ideje lenne véget vetni az ő garázdálkodásaiknak is. A jelenben nem 
érek rá velük foglalkozni. Igen fontos pillanatok előtt állunk. Végre sike-
rültek a kísérletek, sor kerülhet a hadműveletekre. 

Nagyon bambán nézhettem rá, mert jóakaratúan elmosolyodott. 
– Ne féljen, magát is kipróbáltam ez idő alatt! Nem csalódtam, meg-

bízhatok magában. De olyan eseményeknek lesz majd a tanúja, melyek-
nek álmaiban sem adna hitelt. 

Sajót a hátsó ülésre tette és beült mellém az autóba. Gondosan behúzta 
az ajtót, kimutatott az ablakon. 

– Megfigyelte ezt a sok anarchista plakátot a házak falán, a lámpaosz-
lopokon meg a fák törzsén? Jól nézze meg őket, utoljára lát ilyen ronda-
ságot. Büszke vagyok erre a találmányomra. Láthatatlan sugárról van szó 
– tudományos magyarázatát úgysem értené meg – mely olyan simává tesz 
minden felületet, hogy a világ legjobb ragasztója se fogja. Hiába kenik be 
akármilyen vastagon, egyszerűen lecsúszik róla. Hát erre befizethet! Úgy-
is magára hárul a feladat, hogy körbe vigyen a városban sötétedés után, 
mikor a titkos plakátragasztók elkezdik munkájukat. Szinte látom már 
erőfeszítéseiket, elképedésüket, meg néma dühüket, ahogy gyűrik, nyom-
kodják a folyton lecsúszó plakátokat. Garantálom, közbelépésem után 
tiszta lesz a város, amilyen nem volt soha még! Ugye, milyen egyszerű az 
egész? Nem mondom, a hatóságoknak is eszébe juthatott volna, dehát a 
hatóságok meg a sütnivaló ... 
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Lakatos úr nem titkolt élvezettel olvasta le arcomról gondolataimat. 
Tökéletesen igaza volt. Mindig a legegyszerűbb megoldás a leghatáso-
sabb. Ezek a ragadni nem akaró plakátok! 

Aznap késve értem munkahelyemre. Folyton a hirdetőoszlopok, palán-
kok, házfalak tarka–barkaságát lestem, és elképzeltem a nagy lombhul-
lást, hogy Lakatos úr szavaival éljek. 

– A plakát–hadművelet jó lesz előételnek – kezdődött másnap minden 
átmenet nélkül beszélgetésünk. A kép– és szövegvetítő sugárral a politi-
kai élet közepébe vihetjük a beavatkozást. Idézze maga elé, öcsém, az 
ellenzék vezérét – nevet is súgott fülembe Lakatos úr, hogy mutassa, tisz-
tában van a helyi politikai helyzettel – amint éppen a nagy választói be-
szédét mondja lelkes párthívei társaságában. Megvádol élőt–holtat, pel-
lengérre állítja a kizsákmányolást, a korrupciót. És ekkor, a legforróbb 
pillanatban, képek jelennek meg mögötte a falon, kurta szöveggel, hogy 
mindenki elolvashassa. Az egyik kép dőzsölés közben ábrázolja a nép 
atyját, a másikon vastag borítékból számolja a pénzt egy idegen nagyhata-
lom titkos megbízottja jelenlétében, a következőn éppen utasítást ad talp-
nyalóinak a nagy népszerűségnek örvendő helyettese lebuktatására, és így 
tovább, és így tovább. 

Hang nem jött ki a számon. Csak gondolataim váltották egymást sebe-
sen. Ha jól emlékszem, egy állandóan fejemben zsongott: mégis van elég-
tétel ezen a becsapott és elárvult földtekén is. 

Lakatos úr ezegyszer nem figyelt rám, folytatta tovább, mintha ott se 
lettem volna. 

– A helyi politikába való beavatkozást próbának szántam. Nekünk 
messzebbre kell néznünk. Mi az egész emberiség igazát keressük, főleg 
az elnyomott kis nemzetekét. Az ENSz fóruma elé fogunk állni, ot le-
szünk a plenáris üléseken és hallatni fogjuk hangunkat. Leleplezzük a 
cinkosságot, a szemérmetlen, mosolygós, szmokingos hazugságot. 
Fölvetítjü az ülésterem falára az egyesült nemzetek minden gyávaságát, 
hitszegését, álszent kézmosását. A világ lelkiismerete nevében szólalunk 
meg Olyan láng lobogott szemében, hogy engem is megcsapott tüzének 
heve. Szédelegve jártam, egész nap. Százszor magam elé idéztem a fölsé-
ges jelenetet, amint a nemzetek képviselői fönnakadt szemmel, elálló lé-
legzettel követik a tetemrehívó képek sorjázását. Csak bejussak Lakatos 
úr mögött a terembe! Rendkívüli eseményeknek, rendkívüli időknek lehe-
tek tanúja – lelkendeztem bódultan. 



 

136 

Micsoda fantasztikus agymunkával jutott el idáig, hogy kezében tart-
hatja népek, nemzetek sorsát, odakiálthat a hatalmasoknak, szembenézhet 
a zsarnokokkal. 

Lakatos úr találmányai között olyan sugár is akadt, mellyel közömbö-
síteni tudta a távolbalátó állomások adását, tetszés szerinti műsort sugá-
rozva. Azon országok sorsa lebegett szeme előtt, mondotta, melyek kor-
mánya teljes tudatlanságban tartja a népet és csak olyan hírt enged közöl-
ni, mely céljainak éppen megfelel. 

Az idegen nyelvek megnemértéséből származó nehézségek 
megoldásárafordító gépe is volt, mely tetszés szerinti nyelven továbbította 
a bel mondott magyar beszédet. Csak egy mutatót odébb tolni a nyelvek 
listáján. Ez a szenzációs gép igen megnyerte tetszésemet, ám kurtán el-
hallgattatott, mikor buta módon megint a technikai részletek után érdek-
lődtem. 

Lakatos úrral való megismerkedésem óta egészen más világba kerül-
tem. Nem bosszantanak többé a szónokok szédelgései, az álszemérmes 
nyilatkozatok, a nagyhatalmak cinikussága. A csodatevő sugarak már 
képzeletemben igazságot szolgáltatnak, s a legnagyobb gazságra is köny-
nyedén legyintek: lesz még szó a dologról! 

Pedig az igazi meglepetés, számomra is, csak ezután következett. 
– Olvassa! – parancsolt rám egy reggel rongyos újságkivágást tartva 

szemem elé. 
A Tribune–nek egy régi számában jelent meg a gyűrődés után ítélve 

sokat olvasott hír. A hírügynökség jelentése szerint titokzatos zöld fényt 
kibocsátó tárgyat figyeltek meg az egyik falucska lakói a svájci Jurában. 
A keresésére kiküldött legények hat csipogó hangot adó lényt pillantottak 
meg az erdőben. A kurta termetű lények közeledtükre szétszaladtak és 
eltűntek. A szerkesztő megjegyzése szerint a legények józanéletű, szava-
hihető, katonaviselt polgárok voltak mindannyian. 

Kérdőn néztem Lakatos úrra. 
– Én megtaláltam! – hajolt a fülemhez. 
Nem értettem. 
– Hát a repülő csészealjat, amin a csipogó lények jöttek. 
– Már ki is próbáltam, folytatta tovább, miután látta, értelmes közbe-

szólást  ma reggel nem várhat tőlem. – Nevetni fog, de könnyebben eliga-
zodik vele az ember a világűrben, mint itt a földön. 

S ha eddig magyarázat nélkül átsiklott a technikai oldalán a jelensé-
geknek, most annál nagyobb gondossággal írta le a gép berendezését, 
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működését. Megemlítette, hogyan bukkant rá a hat lény még életben ma-
radt vezetőjére. 

– Igen sok sületlenséget össze–vissza beszélnek a földön kívül élő 
alakjáról. Humanoid formájuk van nekik is, csak éppen kisebbek, mint mi 
vagyunk. 

A gondolat átvitel segítségével a vezető elmesélte Lakatos úrnak sze-
rencsétlenül végződő kalandjukat. Nagyon hasonlított a táj az ő égitestük 
vidékéhez, így meggondolatlanul levették lélegző sisakjukat. Későn jöttek 
rá, hogy túl erős nekik a földi levegő s a szervezetük nem bírja már fel-
dolgozni. Arra kérte Lakatos urat, hogy vegye birtokba a gépet, vele meg 
ne törődjék, mert halála után szét fog bomlani atomjaira és eltűnik a vi-
lágűrben. Még annyi ereje maradt, szerencsére, hogy a repülő csészealj 
működését elmagyarázza és megnyugtassa, hogy a motor energia forrása 
száz éven belül nem fog elapadni. 

– Hál' Istennek, hogy erre is gondolt – tette hozzá Lakatos úr. Mi lett 
volna, ha a gép egy szép napon csak úgy belepottyan a világba, üzem-
anyag híján. 

Attól félek, nem tudom hűen visszaadni szavait. Beszélt a világűr tér-
képéről, galaxiákról, csillagködökről. és úgy dobálózott a fényévekkel, 
mint szatócs a centiméterekkel. 

– Fantasztikus lehetőségek rejlenek ebben a gépben. Zajtalanul száll, 
sebesen, mint a gondolat. Különösen a mágneses tere erős. Azt hiszem, 
ezt a sajátosságát kellene először kiaknázni. 

Szerettem volna részt venni a tervek kidolgozásában, de Lakatos úr 
csak legyintett, ha valamivel előhozakodtam. Az igazat megvallva, elég 
gyatra eredmények születtek fejemben. Az ő ötleteiben mindig volt vala-
mi egyszerűség, magátólértetődöttség. Lemondtam a hiábavaló iparkodá-
sokról, s az inas álmélkodásával követtem ezután mesteri elmefuttatásait. 

Az utóbbi napokban a mágneses térben rejlő lehetőségek gyakorlati al-
kalmazása foglalkoztatta leginkább. Az épülő autóút gép– és 
anyaglerakatánál kísérletezett űrhajójával estelente, mikor nem járt arra 
senki. Nekem is erősen megtiltotta a leskelődést. Pedig mit nem adtam 
volna érte, ha megláthatom már az űrből leszállt repülőcsodát! Kérleltem, 
rimánkodtam neki, de csak türelemre intő mosolyával találkoztam. Meg 
ígéretet tett, hogy mindenben én leszek az első. Igaz, az egyszerű hallgató 
szerepében is olyan élményekben volt részem, melyek nem mindenki 
számára adattak meg. 
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Így, például, a nagy terv, a két világhatalom térdrekényszerítésére. La-
katos úr kezét dörzsölve örvendezett, hogy nincs az a súly, melyet gépé-
vel föl ne emelne. 

– Úgy szippantja magához a nehéz vasgerendákat, mintha száraz szal-
maszálak lennének. Az óriási útépítő gépekkel meg olyan könnyedén 
száll, mint a sólyom a verébbel. Öcsém, a hadihajókat szedhetjük ki a 
tengerekből! Tudom, a tenyeremből eszik az amerikai elnök, mikor a Fe-
hér Ház előtti téren találja egymás mellé döntögetve az egész Hatodik 
flottát repülőgépanyahajóstól, tengeralattjáróstól. A szabadság olyan baj-
noka lesz belőle rögtön, amilyenre nem volt példa még a történelemben. 

– És amikor a Kremlben megkapják az ultimátumot: negyvennyolc 
órán belül kivonulni Közép– és Keleteurópából. S ha nem mozdulnak, 
mert nem fognak mozdulni, a negyvennyolc óra lejártával megkezdeni a 
Vörös–térre hordani a Földközi tengeren cirkáló hadihajóikat, még az 
üzemanyag szállítókat is, hogy minél nagyobb legyen a rakás. Aztán föl-
szállni a hajódomb tetejére és onnan kiáltani szerteszéjjel, mint a ... 

– Mint a lángpallosú arkangyal, úgy fog onnan megszólalni Lakatos 
úr! – ragadtattam el magam lelkesedésemben. Meghökkenve rámnézett, 
aztán szigorúan megintett. 

– Csak semmi túlzás, öcsém! Maradjunk a realitásnál. Itt konkrét té-
nyekről van szó, és nem holmi arkangyalokról. Már–már azt hittem, vég-
leg megharagudott. De harmadnapra újra megjelent. 

– Nem is volt az olyan nagy butaság, a múlt nap. Kell valami külsőt is 
adni a dolgoknak, másképp nem hisznek bennük az emberek. Sokkal töb-
bet érnénk el, ha például arkangyal öltözetben léphetnék ki a repülő csé-
szealjból a hajórakás tetején, vagy mondjuk az Egyesült Nemzetek palotá-
ja előtt. Viszont a nevetségességet minden áron kerülni kell. Mégsem 
jelenhetek meg mindenféle vicces maskarában. Magára bízom, öcsém, 
hogy az arkangyalok ruhájáról a dokumentumokat összekeresse. A 
könyvtárban ez gyerekjáték lesz. 

Egy heti lázas munkámba tellett, míg valamire való eredményre jutot-
tam. Izgatottan vizsgálgattuk a képeket. Változatosnál változatosabb ark-
angyal ruhák szerepeltek a fametszeteken, rézkarcokon, litográfiákon. 
Alig tudtunk dűlőre jutni az összehasonlító tanulmányozás folyamán. 
Végre sikerült megtalálni a legjellemzőbbet, a vértes, sisakos arkangyalt. 
És itt kezdődött a baj. Ugyanis a kiválogatott képek felén tollbokréta volt 
a sisakon, míg a másik felén semmi. 

Lakatos úr megmakacsolta magát. Azt mondta: tapodtat nem mozdul, 
míg bizonyosságra nem jutunk, van–e az arkangyalok sisakján tollbokré-
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ta. Nem megy el addig a világkonferenciákra, hogy ott az elnyomottak 
hangját hallassa, és a repülő csészealjat sem hozza ki titkos rejtekhelyéről, 
hogy hadihajókat halásszon ki vele az óceánokból. 

Hiába érveltem, hiába emlékeztettem az igazságtalanságokra, 
appelláltam lelkiismeretére. Lakatos úr hajthatatlan maradt. Amikor a vita 
hevében elragadtattam magam, még a ragasztót csúsztató sugár bevetését 
is megtagadta. A reggeli randevúkról meg egyszerűen elmaradt. 

Mit tehetek mást, azóta is bújom a könyveket, faggatom a szakértőket, 
hogy eldönthessük a fontos kérdést: van–e az arkangyalok sisakján toll-
bokréta. Nem engedek magamnak pihenést, jól tudom, az emberiség sorsa 
forog kockán. A világot csak Lakatos úr közbelépése mentheti meg. 
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HATÁR GYŐZŐ 

Nincs vége a csodáknak* 
múltszázadi történet 

 
1. 

Gróf Saturnin de la Tour–Latour, az Assurance Confidentielle Société 
Anonyme elnökigazgatója harmadik olvasásban, negyedik ülésen tárgyal-
ta az Egyházmegyei Főszámvitel episzkopális átiratát, mialatt véraláfutá-
sos szeme–vizenyőjét a Püspöki Főszámvitel tornyára függesztette. A 
huszártorony aranypárnán–aranygömbön–aranymütyürön álló arany ket-
tős keresztje kalimpálós–kacéran kacsintott be az óriás ablak–körüllátó 
habos függönyén s kecses karcsúságával Aimée Chantemesse–t idézte 
emlékezetébe. Ám a gróf – aki a Chamoinceau–i Műemlékvédelmi Bi-
zottság örökös elnöke volt s egyik érdeme, sőt diadalként tarthatta számon 
Aimée jólápolt, de magáramaradt műemlékvédelmi titkárnő felkarolását–
karbantartását – Saturnin de la Tour–Latour gróf most úgy nézett keresz-
tül a remekbe–restaurált tornyon, mintha ott se volna. ,,Három milliárd 
dollár.” Harmadszor hallhatta, nem tévedhetett: harmadik olvasásban 
hallgatta immár, de még váltig ugyanazt a kettős tusát vívta magával. 

Egyrészt sohasem akaródzott neki, gróf Saturnin de la Tour–
Latournak, hogy a „gondos mérlegelés” megelégelése jogán és ürügyén 
simán megkössön egy ilyen lefedezetlen s fölöttébb kockázatos biztosítási 
ügyletet, de közel volt ahhoz, hogy kiszámolja a gombjain, avagy hogy a 
fej–vagy–írás, melyik–kezemben–van–az–alma és más kitalálós játékok 
módszerére bízza. Másrészt gyomrának egyre követelődzőbb korgása–
morgása és könnyező farkasként könyörgő pojáca éhsége mind vadabbul 
tusakodott elnökigazgatói nyombélfekélyével s a gyomorszáj ijedten tilta-
kozó, panaszos rándulásaival. Sebaj, legyintett végül és talpra fészkelő-
dött támlakoronás karosszékéről, hogy bezárja az ülést, amely tisztelettu-
dóan hátrálva, elment határozatképtelenségének megünneplésére a sarki 
bisztróban – azért elnök az elnök, döntsön ő. 

A Biztosító bronzkupolás palotája és a Püspöki Főszámvitel aranyke-
resztes huszártornya egymással szemközt díszelgett Chamoinceau főtere 
közepén s noha a bronzkupola meg az aranykeresztes huszártorony éjsza-
kánként titkon összebólogattak és megértő pillantásokat váltottak egy-
mással, nappal rideg ismeretlenséget tettetve vagy keresztülnéztek egy-

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1973. évfolyam 1. számában.  
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máson, vagy tekintetükkel kerülték egymást – ami csak cinkosságuk 
újabb jele volt. 

A gróf az AUX TROIS COUILLONS GAILLARDS bársonnyal pár-
názott étkezőpáholyából el–elnézte a főtéren elkocogó csézákat, homok-
futókat, fiákereket és parasztszekereket, mely alkalmatosságokon a gaz-
dagokat flanellek, skót plédek, teveszőr lábmelegítők tarkaságába – a sze-
gényeket hárászkendők–lótakarók szürkeségébe bugyolálták, ez volt a 
különbség, egyébiránt valamennyit ugyanaz a gyógyulhatnék vezette s 
ugyanegy volt az úticélja: Kis–Szent–Crispin búcsújáró helye. 

Míg frugális ebédjére várt, a gróf, alkudozva magával és engesztelve 
fájdalmát, hogy egyszerű étkét sem „eszi” majd, csupáncsak ,,magához 
veszi”, azzal próbálta mohóságáról elterelni figyelmét, hogy felbecsülte 
az előtte elvonuló fél–nyomorékok várható jövedelmét a búcsújáró he-
lyen, a járművek gyakoriságát beszorozva az átlag–ájtat adomány–
felajánlásával – s szinte hallani vélte a pénz lecsörrenését a haska per-
selyben, a kegyeleti részarányt alacsonyan szabva meg és még a vég-
eredményt is kellőleg leszázalékolva a biztonsági, elsikkadási, valamint a 
szőrén–szálán–veszendőbe–menendőségi tényezők és más korrektív fak-
torok óvatos figyelembevételével. 

Mert akárhogy is vesszük, Kis–Szent–Crispin kegyhelye nagyüzem 
volt a búcsújáró helyek közt és jövedelme meghaladta a, lássuk csak – 
kezdte nyitogatni felgyűrűzött ujjait a kezén, de addigra már megemelték 
előtte az ezüsttál míves–dudori fedőjét s alóla kicsapott a vízben főtt, pá-
rolt és csak–vajban forrázott üreske semmiségek étvágygerjesztő gőze. 
Eleresztette hát gondolatai fonalát  – melynek pókhálója most ott úszott, 
százalékostul, Kis–Szent–Crispin–estül, gazdátlanul az AUX TROIS 
COUILLONS GAILLARDS táblaüvegén túl, a szeptemberies, özvegy 
napsütésben. – Majd csak lesz valahogy – gondolta gróf Saturnin de la 
Tour–Latour, az Assurance Confidentielle Société Anonyme elnökigazga-
tója s iparkodott felhőtlen derűre hangolni pepszinjeit, mert tapasztalata 
szerint a gyomornedvek is előzékenyebbek, ha barátságosan lökjük belé-
jük a böjti falatot; elvégre azért kérette magához bizalmasan, délutánra 
Guillermot abbét, hogy meggyőződjék az átirat valódiságáról. Hisz mai 
napság nem lehet eléggé elővigyázatos az ember; hátha csak valami felfű-
tött becsvágyú kópé újságíró tréfája az egész, hogy míg ő a botrányt meg-
lovagolva, riportjával felkerül a fővárosba, a gróf és őeminenciája felsülé-
sén röhögjön az egész megye – s az átirat valódiságáról ha már meggyő-
ződött, hogy az abbénak elébetárja a Biztosító aggályait. 
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Bár az se ment könnyen, még az AUX TROIS COUILLONS 
GAILLARDS előmozdító környezetében sem, a szerény lakomázáshoz, 
üdvös pepszin–háztartáshoz szükséges felhőtlen derű egyenletes fenntar-
tása; mert mint bántó gomoly, a magán–érzelmek orvul elősettenkedő  
borulati kumulusza be–betört tudatába Chantemesse kisasszony utolsó 
kézszorítása, hogy miért volt oly tartózkodó–sima és gúnyoros–hideg 
(még a homlokcsók is elmaradt: elzárkózott előle) s el is határozta, hogy 
még minekelőtte az abbét felvezetnék s ő, magányát feladni kénytelen, a 
következő péntekig elsüllyesztheti titkos bukolikus élete főnyoszolyás 
filagóriáját, a szorongás, a balsejtelmek elhessentésére felkattantja majd a 
piros bársonykazetta tükrösmuzsikás fedelét és átfutja Aimée kisasszony 
néhány olyan forró levelét, amikor még azzal hitegette, hogy belehal, ha 
nem tüstént és rögvesrögtön lesz az a mindjárt – még pásztoréletük forró 
korszakából; azután megadja magát az abbénak. 

 
2. 

Mondanunk sem kell, a mi Crispin–ünk – mármint a Chamoinceauiak 
Kis–Szent–Crispin–je nem tévesztendő össze Nagy–Szent–Crispin–nel és 
vértanú társával, Cipőfelsőrészkészítő Nagy–Szent–Crispinilan –nal. 
Emezek ugyanis, még a III. században, Rómából, úgy szálltak rá a 
Soissons környéki ős–franciákra, őket megtérítendő, mint ugyane franciák 
kései utódai a négerekre, a továbbtérítés nemes szándokával, jól értel-
mezvén az Igét, hogy ti pedig elmenvén, térítsetek meg minden népeket. 
A legenda szerint Nagy–Szent–Crispin a talpat, a kérget és a kaplit készí-
tette Rómából hozott vaskaptáján, míg társa a felsőrésznek volt utolérhe-
tetlen kiszabogatója –  és értője – mivelhogy mind a ketten római suszte-
rek s olyigen tudós csizmadia–filozófusok voltak, amilyen kevés akadt e 
Kereszténységben, legalábbis a Soissons–iak szerint. S nem is lett volna 
baj, ha megmaradnak a kaptafánál, de nem maradtak; márpedig aki a Ha-
tósággal packáz, az kacérkodik a karddal, míglen poroszlóját meg nem 
leli, kinek vasa élén vérével Krisztusának igazáról tanúságot teendő, tör-
zse elválaszttatik fejétől. Így történt, hogy Jupiter papjának trágár fagga-
tásaira mitsem válaszolva s hitük pocskondiázására rá sem hederítve, ezek 
ketten megmakacsolták magukat, majd a megtérését hangosan büdösölő 
pogány horda haragja elől a városi tömlöcbe menekíttetvén, odanyújtották 
nyakukat a nyakvágónak, mert csupán így kerülhették el, hogy apró misz-
likre tépje őket a sokaság és csak ezúton fedezhették a késő Soissons–i 
unokák vértanú– és ereklye szükségletét. 
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Hanem ez a másik Nagy–Szent–Crispin, mint mondottuk, nem azonos 
a mi Crispin–ünkkel, aki ugyan szintén a cö–betűnél kezdődő gótikus 
fülkék sorában keresendő a Mindenszentek ékszeres ragyogású, remekbe 
faragott Palmáriumában (mely akkor is jó tíz kilométeren át kanyarog, ha 
minden szentre csak egy folyóméter esik) – de csak fülkéje mélyére hú-
zódva és felírása–megcsillagozva lelhetjük fel s nem is a hitbuzgóság 
szemérmelése ez nála, hanem azzá–avatásának sajnálatos hiánya. Bol-
doggá avatását történetesen a jó Chamoinceau–iak, túláradásukban 
kanonizációjának fogták fel: megszentülése előlegezéseként értelmezték 
sajátlag s addig is Kis– Szentjükként tisztelve Őboldogságát, alig várva, 
hogy egykor majd jussa szerint is megadhassák neki a teljes Nagy–Szenti 
titulust. 

Crispin, a Kicsi, mármint ez a mienk, míg élt, szabó volt az istenadta, 
mégpedig a szabóművészet tán legraffináltabb ágának a mívelője: nadrág-
szabó; ám oly jámbor lelkületű a legenda .szerint, hogy lesütött szemmel 
varrta – ha felvarrta a tiszturak lábközi lepentyűit s ezenközben több íz-
ben megszúrta az ujját (lévén, hogy a XVII. század végén még ez a hölgy-
fogó dagadó lepentyű járta, mely paraszti szóval gatyapőcnek is 
nevezteték). De nem ujjának összeszurkálásával érdemelte ki a mártírom-
ság örömkoszorúját, ó nem. Mert ha a legendának hihetünk (és semmi 
okunk,hogy ne tegyük),ő, a Kicsi, ez a mienk akkor lépett a mártíromság 
útjára, amikor – már a hadsereg nadrágszabója gyanánt s hadmeneteiben 
Flamandföldre is követve az ármádia lacikonyháit, markotányos töltött 
galambjait, muzsikásait és címeres gazembereit – egy alkalommal, tábori 
pap hátulgombolós reverendáját öltve magára és krucifixumot ragadva, 
azzal rontott be Cancreluche és Pamphrelouche vezénylő tábornok urak 
csatára készülő sátorpalotájába, hogy a májbeteg haditanácsot az erény 
keskeny ösvényére, préda bornak csapraverésétől, sárló cemendékkel 
nagy–sok nősző kicsapongástól való megtartóztatás liliomos csapására 
vezérelje. Az Asylumban – ahová ketreces kordén azon minutában 
átszállíttaték – nem szűnt áldást osztani, amerre elhaladt. Aki látta, a szá-
jából csorduló mézes malaszt hallatára a tagbaszakadt ápolószemélyzet 
kezes bárányok jámbor gyülekezetévé változott s mindmáig ezer meg ezer 
ájtatos adoma, ének és ereklye őrzi a bibliás nadrágszabó hitbéli diadalai-
nak emlékét. Vértanú halála körülményeit ugyanaz a kegyes homály fedi, 
mint fedte azon a setét folyosón, melynek szegletében vérébe fagyva ráta-
láltak s jóllehet kemény tárgyat formázó tátongó koponyasebbel leltek 
rá, ezt a homályt a legendának csak részben sikerült eloszlatni. Tény és 
való – kultusza alig hogy lábra kapott, Kis–Szent–Crispinünk a XVIII. 
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század elején, városától nem messze, ama barlangos forrásnak felette 
mely ma nevét viseli, megjelent egy arrajáró libapásztorlánynak (azóta 
maga is Boldog Nicolette névre hallgat) és megígérte neki, hogy a Hétfáj-
dalmú Szűz mentől hathatósb közbenjárását fogja kérni a forrásnál 
gyógyulást kereső, oda térden közelítő és kellő tördelemmel benne 
megfürdekező nyomorékokra. A teméntelen nagy kegydóm levelezőlapja-
in mindenki olvashatta, a harangtorony magassága az altalapzattól a 
toronygombozatig 3l8 láb és 4 hüvelyk, a dóm görgömkörös kettős 
kupoládéjának átmérője vállnál, csegelyek fölött mérve 148 láb és 2 hü-
velyk (azóta a római Szent Péter templom konyult fülekkel hallgat a ma-
gáéról). A fél Versailles kiterjedésű ispotály Chamoinceaunak évi 9 millió 
frankba került, de 18–at jövedelmezett; az idegenforgalom 35 milliót ho-
zott, a Kegyszerboltok Káeftéje 12–t, a Pálmaház 6–ot, a Népművészeti 
Tarkabarka Bolt másik 6–ot, a Perselyek és  Kegyadományok 4–et, az 
alkoholmentes italok és a mutatványbódék 15–öt, az adókedvezmények 
újabb 30–at. A kegyhely tiszta jövedelme meghaladta az évi 100 millió 
frankot. És mégis! És mégis ... 

A kegyes erudíció hiába tette meg Díszkiadásában, pótlólag, a nadrág-
szabót a Nemes és Nemzetes Köntös Tervezők Céhmesterének, akinek az 
ollójához farok alászorító lepentyű szabásmintája nem tapad, hiába kapar-
ták elő a Régi Archívum omladozó romjai alól Bizonyítványát, hogy az 
Asylumból gyógyultan távozott s utóbb mint világi pap, Topinambour 
márki messze földön híres lányait oktatta hittudományra, csudái felsorolá-
sánál hiába hivatkoztak ez előkelő dámaságok mentől szavahihetőbb ta-
núságtételére: a baj akkor mutatkozott először, amikor se rálicitáló 
túlbuzgalmi kotnyelesek, se tamáskodó furcsálkodva–fanyalgók, se lati-
fundiumot az Alapítványra elragadtatva hagyatkozók, se csúfondáros sá-
táni röhejjel emezek ájétatába belerondítók – se ilyen, se olyan. Nem je-
lentkezett ellenvélemény. 

Mintha a Hit Hangosbeszélője a fonográf hengerre vett szöveget olyan 
barlangba bömbölte volna bele, ahonnan nem érkezik semmiféle vissz-
hang, se bü, se bá. S noha a csudálatos gyógyulások meredeken emelkedő 
statisztikája azt mutatta, hogy Boldog Nicolette révén Kis–Szent–Crispin 
általi közbenjárása a Madonnának Miurunknál egyre hathatósabb, a Püs-
pöki Számtartót nyugtalanította néhány adat, amely viszont arra vallott, 
hogy a forrás csudatékony ereje hanyatlóban van. E tényt bizalmas jelleg-
gel, átirat formájában őszintén feltárta a Biztosítónak és amikor gróf de la 
Tour–Latour – megbízható pletykavisszamondók szerint – bámulatát fe-
jezte ki az összeg nagysága, sőt szertelensége fölött, amennyire (s nem is 
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milliókkal, már mindjárt milliárd dollárokkal dobálódzva) a püspök a 
forrás gyógyerejét biztosítani akarja, az elnökigazgató kérésére Őeminen-
ciája Guillermot abbét, titkos belső faktótumát küldte át, hogy az átirat 
valódiságát megerősítse. 
 

3. 
Míg odakünn unottan szemerkélt a szeptemberi eső és a sűrűn redőzött 
függönyökön keresztül az elkocogó társzekerek árnyát csak sejteni lehe-
tett, a magasföldszinti Türkizkék Tárgyalóban olyan homály uralkodott, 
hogy fel kellett gyújtani a csillárt. A Türkizkék Tárgyaló az elnökigazgató 
faburkolatos dolgozójának mosdóbenyílójából volt megközelíthető s a 
sarokba rejtett, süppeteg, türkizkék otománnal másmilyen megtárgyalni-
valókra is alkalmas volt. 

Az óriás ablak–körüllátó meghitt bőrgarnitúráján telepedtek le, hová a 
csókos–habos függönyön átsejlett a túloldali főemelet – a püspöki sarok-
dolgozó íróasztallámpája; s így, elhúzódva fényárban úszó kristályüveg 
mázsái alól, a csillár terebélye már nem fenyegethette agyonütéssel kette-
jüket. Csakhogy vendége így, a bőrkarosszékben elvetve magát s félig 
hanyatt, a velencei üvegfüzérek szembántó csillogásán vakulva nem lát-
hatta a mennyezetfestményt; ezért a gróf azt is felkattantotta, a freskóvi-
lágítást a párkánynak fölébe rejtve – mely hangulatvilágítás, hogy már 
ennél sokkalta intimebb jeleneteknek is tanúja volt, annak a Kísértő a tu-
dója – s most nemcsak a csillár láncának selyemzsinór harisnyája tűnt fel 
s vált láthatóvá, de felrózsált a merészen lebegő, vastagcombú három Al-
legória is, a Mértékletesség, a Takarékosság és a Tartózkodás, mely sze-
mérmes nemtők a nézve–élvezők romlott kedvteléséről mitse tudva, tró-
feaként nyújtogatták le meztelen csókolnivalóságaikat: le, az alant ülők 
fejére. 

A gróf becsengetett egy tele tálca likőrkülönlegességet s abból kínálta 
vendégét – s vaj hogy az öregecske inas kéztremorja okozta a pohárkák 
csilingelő összekoccanását avagy Airnée kisasszony átsikló tekintetének 
rajtamaradt izgalmi remegése, talán sohasem fogjuk megtudni – magának 
a gróf csupán a pohár vizet tartva meg. Még szabadkozott is, hogy ily 
fesztelenül az abbé előtt keveri ki orvosságát (belehajított pirulácskái pe-
zsegő örvényben szaladtak körül a vízben, míg félig belebukva el nem 
fogyatkoztak – amitől a víz émelyítő meszes lett) – de, mint mondta, 
kénytelen vele: még a legártatlanabb vajas spárga csak úgy pároltasan is – 
megbosszulja magát. Guillerrnot abbé kezében megállt a kiürült likőrös 
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pohár s míg utántöltött, a grófnak minden lelkierejét össze kellett szednie, 
hogy úri mód állja fájdalmát és ne zúdítsa a jó abbé nyakábakórtörténetét 
s három kihevert elnökigazgató sipolyának orvoslását a tejkúráktól a 
Kúrszalónokig, amelyeket odalátogató bántalmával szerencséltetett, oly-
kor a berzenkedve–boldog Aiméevel oldalán – mikor is a műemlékvéde-
lem Chamoinceau–ban négy felejthetetlen hétre szünetelt. 

– Aminek persze ez az örökös gyomorégés a tünete, ne is mondja – 
dörmögött megértőleg az abbé, kinek jezsuita szikársága pocaktájon eny-
hült s ő kétfele löttyenve elkövéredett: – gróf úrnak meg kellene próbál-
koznia Kis–Szent–Crispin urunk gyógyrendeléseinek egyikével – toldotta 
meg s szavából meggyőződés csendült és őszinte segítőkészség sugárzott 
(avagy mondhatnók, hogy emez csendült – sugárzott amaz). 

– Magam is gondoltam rá, hogy megpróbálom – tette le üres poharát a 
gróf, kissé keser képet vágva s annak az embernek a foghúzós mosolyával 
sietve undok orvosságának elébe, aki belső zsigeri orrontó–pontjaival már 
az enyhülés első jeleit szeretné szimatolni – s meg is fogom próbálni, le-
gyen nyugodt; csak épp, ha már semmilyen kotyvalék nem segít, Kis–
Szent–Crispin urunkat nagyágyúnak tartogatom. 

– Nagyágyúnak, helyesen teszi és bízvást tekintheti annak de ne tarto-
gassa, gróf úr – melegedett bele az abbé és ékes szavakkal ecsetelte egy 
Merdrignac–i földbérlő csudálatos gyógyulásának esetét, mely eset hogy 
megtörtént, a földbérlő márványtáblácskája bizonyítja: 

,,FEKÉLYEMÉRT ÉS GYÖTRŐ GYOMORÉGÉSEM MEGGYÓ-
GYÍTÁSÁNAK EMLÉKÉRE, KIS–SZENT–CRISPIN URUNKNAK 
HÁLA, AKI ÉNÉRETTEM A MADONNÁNÁL ELJÁRT ÉS NEKEM 
EZT A NAGY JÓT A SZENT SZŰZ ÁLTAL A KISDEDNÉL KIESZ-
KÖZÖLTE.” Guillerrnot abbé éppen a gróf és a földbérlő kórisméjének 
megegyezőségeit készült ecsetelni – amikor váratlan mozdulattal pocak-
jához kapott, jobb löttyenetét felszorította, miként ha elgurulni készülő 
görögdinyét ölelne, majd oldaltnyaklott és hátravágott fejjela mennyezet-
freskó nemtőinek tengerző fenekén sétáltatva tekintetét, boldogtalanul 
pihegett. A gróf félig fölemelkedett ültő helyéből és a csengő után nyúlt. 

– Nem lett volna szabad! – nyöszörögte Guillermot és a likőrös pohár-
ra mutatott: –kettővel. Nem lett volna szabad. 

– Hívassarn Dardelet–t? – kérdezte gróf de la Tour–Latour s keze egy 
arasszal közelebbrukkolt a csengőgombhoz a márványon. Egész 
Charnoinceau ismerte a népszerű Dardelet doktort, aki a bank életbiztosí-
tási tanácsadójaként annak manzardos oldalpalotácskájában lakott s maga 
is intézmény számba ment: – akarja, hogy hívassam a doktort? 
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– Semmiség. Hagyja csak, gróf úr; már múlófélben van – próbálkozott 
az ilyenkor szokásos átlátszó ráolvasással (,,légy múlófélben!”) a jó abbé 
bizonytalan hangon; de a ráolvasásra a májgugyorodás rá sem hederített, 
ő csak fájt tovább, és a pap szerelmesen a májára tapasztotta tenyerét: – 
mindössze elővett a bajom. 

– ... ?! 
– Májgugyorodás. 
– Májgugyor ... ?! 
Gróf de la Tour–Latour elszörnyülködve összeránduló arcából az abbé 

láthatta, hogy teljesen tisztában van e ritka májbántalom kórisméjével, 
melynek előfordulását a legnagyobb hepatológusok is rémüldöző vonako-
dással ismerik be. Első fázisában a vándormáj körkörösen elválik kötő-
szöveti környezetétől és szarukérget – azon süntüskéket ereszt. Második 
fázisában a májsün a gazdalényben önálló életet akar élni, gerinchúrja 
sodródik, szeme–szája nő, fület ereszt, sűrűn forgatja, sőt, ki akarja dugni; 
majd harmadik fázisában az emancipált májdisznó körülfészkelődik s 
szabadulását felfedezve, lármásan önrendelkezési jogot követel s olyan 
ugrándozásba fog, hogy – a „gazda” hasfalát véresre dörzsölve és zsigere-
it süntüskéivel meglyuggatva – epegörcshöz hasonló fájdalmat és leírha-
tatlan szenvedést okoz. 

– Májgugyorodás – visszhangozta a rémület megilletődésével a gróf s 
az abbé kegyes iparkodását hasonlóval viszonozva, mindjárt hozzátette: – 
miért nem fordul abbé úr Kis–Szent–Crispin urunk csodatékony barlang–
ispotályához, gyógyjavallatért?! – s ő is a kegyhely csudálatos gyógyulá-
sait kezdte a jó pap emlékezetébe idézni, melyekkel a forrás éppen me-
gyei közéletünk néhány ismert májgugyorodásos személyiségét részeltet-
te. Amire az abbé – a szenvedni vágyó jóság titokzatába burkolódzva – 
csak legyintett: 

– Nagyágyúnak tartogatom. Ha már látom, hogy Dardelet hiába kúrál a 
laudanumos cseppjeivel, bizton hiszem, hogy Kis–Szent–Crispin urunk 
elbánik vele istenesen. 

Mindez pedig a logika szamárösvényén komótosan felfele kaptatva, 
rávezette a Türkizkék Tárgyaló vendégét jövetele céljára csakúgy, mint a 
grófot arra, amiért a Püspöki Főszámvitel képviselőjétés monseigneur 
bizalmi emberét, Guillermot abbét átkérette. Addigra már, mintha varázs-
lat volna, az üveglapos tárgyalóasztalon ott fehérlett a két okmány: a püs-
pökség titkos átirata, meg a Társaság igazgatósági jegyzőkönyve a Terve-
zetről. A gróf felöltötte elnökigazgatói ábrázatát s gyűrűsoros kezét mel-
lényén összekulcsolva, rátért a tárgyra – bár hangjának szigorán iparko-
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dott enyhíteni, mint akinek papi személyekkel, egyházfejedelmekkel nem 
először van dolga s jól tudja, mekkora bocsánatos tudatlanságot árulnak el 
néha szekuláris dolgokban: 

– Aggályaink vannak, abbé úr, súlyos aggályaink. 
– Azért vagyok itt, hogy eloszlassam. Mi jézustársaságiak, gróf úr, je-

leskedünk az aggály–oszlatásban; csak tárja fel bátran. 
– Tudom, valláserkölcsi aggályok oszlatására kazuistáért nem mennek 

a szomszédba. A mi aggályaink pekuniáris természetűek s ha netán Őe-
minenciája számtartója egy nullával tévedett, tudjuk, a számszerűség a 
Püspöki Főszámvitelnek sohasem volt erős oldala. 

– Egy nullával? Vagyis, ha jól értem, gróf úr, nem elvben van a bizto-
sítás ellen kifogása, csupán az összegszerűségben a Társaság egy nullányi 
kivetnivalót talál ... ?! 

Felelet helyett a gróf ábrázata elkalmárosodott és szinte leckéztető 
hangon folytatta kalmári példálódzását: 

– Hiába kínálnak nekem három petákért hadihajót, ha az a három petá-
kom nincsen, hiába volna hozzá tengerem is meg révkalauzi jártasságom 
is és hiába szerettem volna gyerekkorom óta hadihajót. 

– Hadihajót?! Nincs tudomásom róla, hogy Őeminenciája 
hadihajóvásárlásban törné a fejét. 

– Hát bánom is én, mondhattam volna ökröt is. Hiába akarnak a fejem-
hez vágni egy svájci ökröt járlatlevelestül, ha csak az a rongyos 
félpetákom van; amivel helyesebben tenném, hogyha leszállnék a magas 
lóról és beérném valami frissen lopott hullott baromfival, félpetákért a 
cigánysoron. 

– Tudomásom szerint, gróf úr, az átiratban nem erről van szó s bizo-
nyosra veszem, ha Őeminenciája baromfit akar, nem küld ide kilincselő-
nek a banknál, nem engem küld, nem hullottat vétet, sem nem is lopott 
jószágot s akkor sem a cigánysoron – nyomta meg az abbé a szót, egy 
árnyalatnyi szelíd szemrehányással a hangjában – hanem alkalmasint a 
szakácsát meneszti, nem is ő és nem is ide, hanem egyenesen a piacra. 

Ám a gróf készen állt a replikával s mialatt az üveglapra 
gyűrűsorostenyere lecsapott, hangja felcsapott, bármennyire türtőztette 
volt, nehogy a finom előkelőség régióiból vulgáris rikácsolásba tévedjen; 
így hát csak tagolta lassan, mint amikor valaki egy nehéz felfogású nebu-
ló nebulózus homályán akar áthatolni szavai arculcsapó világosságával: 

– Tisztában van Őeminenciája azzal, hogy ez a három milliárd dollár a 
Társaság egész aktíváját meghaladja s nem is egyszer, mindjárt három-
szor? Hogy még a hajózási biztosításoknál is ritka ekkora kárigény, még 
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ha minden óceánjárójukat egytől–egyig egyszerre éri az a tengeri kataszt-
rófa, akkor is? S hogy milliárdokkal legfeljebb a nagyhatalmak hadikölt-
ségvetésében szokás dobálódzni, források gyógyerejének biztosításánál 
még nem fordult elő és olyan eset még nem volt, hogy! Az a nulla ide 
vagy oda a Társaságnak nem mindegy, kérem! Tisztában van Őeminenci-
ája azzal?! Guillermot abbé annak az embernek az olajsimaságával vála-
szolt, akit semmi sem hoz ki a sodrából s ért hozzá, hogyan kell a gazda-
gok–hatalmasok heveskedését–hepciáskodását lehengerlő jómodorral 
visszahárítani. 

– Őeminenciája mindezzel tökéletesen tisztában van, gróf úr, erről ke-
zeskedem s azért vagyok itt, hogy az átirat valódisága iránt kétségben ne 
maradjon s hogy biztosíthassam, nekünk sem mindegy az a nulla ide vagy 
oda. Csakhogy a világnézeti háborúban az egyháznak is fel kell vérteznie 
magát világi fegyverekkel is: s úgy tekintse ezt is, gróf úr, hogy ez a mi 
honvédelmi költségvetésünk. Rendkívül megszomorítaná nemcsak Őemi-
nenciáját, de az egész püspöki kart, ha a Társaság eme hitbéli gyengesé-
gének ország–világ előtt azzal adná tanújelét, hogy e nagy ügylettől visz-
szavonul. És respektive! 

– Respektive ... ? ! 
– Respektive, gróf úr. Ezer meg ezer szerencsétlen flótás: ország-világ 

hitbéli vastagodását szolgálja, ha neszét veszik, hogy e biztosítást meg-
kötni a Társaság mit sem habozott, sőt! ... Amint hogy remélem, nem ve-
szik neszét, hiszen az ügylet titkos jellegét őeminenciája expressis verbis 
kiköti főszámviteli átiratában ... 

– Efelől nyugodt lehet, abbé úr. A Société Confidentielle éppen a bi-
zalmas jellegű biztosítási ügyletekre specializálta magát és titoktartása 
közmondásos ... 

– Nyugodt vagyok és szentül hiszem, gróf úr, hogy sohasem fogjuk a 
nagy nyilvánosság előtt pertraktálni ügyeinket, erre semmi okunk nincs és 
nem is lesz, már csak azért sem, mert tudom, hogy valamiképpen Saturnin 
de la Tour–Latour gróf minden felmenője nyolcszáz esztendőkön át szent 
francia hitünknek gyámola volt, szintazonképpen ön is, igazgatótanácsá-
val egyetemben osztja Őeminenciája meggyőződését, amelyhez a magam 
szerény bizonyossága járul: teljesen valószínűtlen, hogy a Chamoinceau–i 
barlangforrás csudatékony ereje egészen elapadjon s hogy ezzel a zarán-
dokseregek teljesen elmaradjanak. 

(Folytatjuk) 
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HATÁR GYŐZŐ 

Nincs vége a csodáknak* 
múltszázadi történet 
(Folytatás) 

 
4. 

Valamikor úgy tartottuk – ha valaha is, valamiről is tartottunk volna va-
lamit s nem mindjárt átengedtük volna véleményezésre a mindenkori ille-
tékeseknek –, hogy amilyen nagy idő tíz év az ember életében, olyan 
csip–csup semmiség az a tíz esztendőcske a csudaságos gyógyforrások 
életében. Sőt, ha igaz a költő szava és az ,,örök pupilla Krisztus” egyetlen 
rebbenése egész történelmünk tartalmazója, akkor tíz év Kis–Szent–
Crispin barlangforrása történetében annyi, mintha az óramutató el se 
mozdult volna; a nyomorékok– reszketősök–némák–bénák–energuménák 
belefürdekeznek s akit a kegyelem arra méltónak talál – a bénák meg-
mozdulnak, a némák megszólalnak, a nyomorékok táncraperdülnek, a 
reszketősök pedig mozdulatlan tenyerüket összetéve, hálaimával fordul-
nak mennyei közbenjáróikhoz. A csodálatos gyógyulásokat kegyes mino-
ritaírnok–káplánok statisztikai űrlapokra vésik s a felvésett csodák színes, 
statisztikus riportja napvilágot lát a KIS–SZENT–CRISPIN KISÚJSÁG-
JA c. orgánumban, melyet az aranyhegyű kovácsoltvas szurkákkal, korsós 
kőbálványokkal elkerített 32 hektáros kegyhely barokk Kolosszeumnak 
beillő főbejárata előtt egy hervadt– zöld bódéban vesztegetnek 
félpiculáért. A színtelen, riport nélküli statisztika adatait viszont egy sze-
mérmesen félretartott másik rubrikába vésik fel s ha tovább már nem lehet 
halogatni, a csodák elmaradásának titkos adatait átszármaztatják a Püspö-
ki Főszámvitelhez, amely másolatban megküldi az Assurance 
Confidentielle Egyházbiztosítási Ügyosztályának, sopánkodási, ill. fej-
csóválási célzattal. 

Grófok–elnökigazgatók életében tíz év nagy idő. Első fele  pocakeresz-
tés öt esztendeje, a második a pocak–palástolás, fűzőhordás, préda ifjú 
kedvesnek ajándékokkal való elhalmozása, a grófnétól való fagyos elhi-
degülés és a visszavonulás gondolatával való rezignált megbarátkozás 
jegyében áll. Püspöki titoknokok életében ez májgyöbörrel keserített sú-
lyos tíz évet jelent – mert a vándormáj harmadik, gugyori fázisát a 
májgyöbörödés negyedik fázisa követi s ez a végkifejlet: a májdisznó fel-

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1973. évfolyam 2. számában. 
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ismeri, mekkora fájdalmat okoz gazdájának, szerzetesi fogadalmat tesz s 
azontúl lábujjhegyen körbe járkál barlangjában, ami elviselhetetlenebb, 
mintha sün–hátán  hemperegve hányná–vetné magát s úgy tombolna. Kü-
lönös mód egyes püspöki kancelláriusok, mint Guillermot abbé is, addig 
tartogatják gyógyító „nagyágyúnak” Kis–Szent–Crispin búcsújáróhelyét, 
amíg a titkos statisztikák ismeretében e szuverén panáceától el nem megy 
a kedvük s a bank bizalmas átirata láttán el nem ered az orruk vére: a Biz-
tosító szeretné felmondani az ügyletet s mielőtt a Püspöki Főszámvitel 
érvényesítené kárigényét, megpróbál a kutyaszorítóból szabadulni. 

Mint püspöki faktótumnak, ez a biztosítás édesgyermeke volt, a „Hit és 
Ész” frigyrelépésének diadala s már csak mennyezetfestő hiányzott, hogy 
bizalmas jelleggel a sekrestye hátfalára – vagy ha oda nem, hát 
Guillermot abbé dolgozószobájának kolostorboltozatára felfesse allegó-
riáját; és a jó abbét bosszantotta annak a szép napnak a kilátása, amelyre 
akkor virrad, ha ilyen cudarul felsül „édesgyermekével” püspöki gazdája 
előtt. Őeminenciájához szaladt vele tehát, mert alig hogy az iratot 
kézhezvette, ez első dolga volt; de magatehetetlenségében az agg püspök 
csak riadalmát fokozta s ahogy ilyenkor már szokta, nyomban mintha 
amabban jobban bíznék: másik kegyencét – gyóntatóját hívatta, a bencés 
Cazalet atyát, akibe gyámoltalanságában kapaszkodott. 

Cazalet elsőbbet teológiai oldalról akarta megközelíteni a bajt, hogy 
tisztán lássa, fokozatosan csappant-e meg a barlangforrás gyógyereje s 
úgy kevesbedett-e évről–évre a gyógyulások száma a csappanat arányá-
ban – avagy hirtelen szűnt-e meg s mintha elvágták volna, akkor, amikor 
az átkos biztosítás megkötésével brévét adtak a visszájárul a sátánnak 
mintegy, hogy Kis–Szent–Crispin behemót kegytemplomának kulcslyu-
kán a kongó, színesüveg homálysivatagra rákukucskálhasson. Ám nyom-
ban elfelejtette e kegyes dilemmát és maga Cazalet atya is megdöbbent, 
amikor az abbé orra elé tolta számoszlopait. 

– De miért akarnak visszavonulni az ügylettől, ha egyszer megkötöttük 
volt és évről évre hűségesen átutaltuk a borsos illetéket – siránkozott a jó 
püspök – de miért, de miért? Hát mondtuk egy szóval is, hogy érvényesí-
teni fogjuk kárigényünket, ha bebizonyosodik, hogy kárt vallottunk s an-
nak jogos igénye fennforog ... ? ! 

– Egy szóval sem mondtuk, sem én, sem a Főszámvitel és még csak 
célzást sem tettünk rá – fűzte tovább Guillermot abbé, morfondírozva – 
de ha már egyszer a Társaság elszólta magát, nincs másképp, valami baj 
van a kréta körül s amellett volnék: addig érvényesítsük kárigényünket, 
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amíg lehet, hiszen ha hagyjuk, hogy megelőzzenek, maholnap nem lesz 
mit venni rajtuk. 

– Gondolja, Guillermot – függesztette kérdőleg faktótumára a püspök 
szemeit, melyek közül, hogy a bal a nyúlra, a jobb a malacra fajzott, sze-
mélyiségének külön bájt és tündöklést adott – gondolja hogy érvényt sze-
rezhetünk jussunknak anélkül, hogy fejünkre borítsák az asztalt?! Hiszen 
ehhez az kell, hogy az Egyház ország– világ előtt elismerje Kis–Szent–
Crispin urunk csodái elapadását s egész vállalkozásunk csődjét? 

– Magam is gondoltam erre, Atyám – választolta a jezsuita, mialatt 
háttal s gondoktól terhelve, a függöny mögül átlesett a Société Anonyme 
bronzkupolás palotájára, melynek zárterkélyéről, idelesőben, csókos hab–
függönyeit mintha éppen fellebbentette volna valaki fitosorrú, bársonyka-
lapos, farpárnás, fátylas fehérszemély – magam is gondoltam erre. De ne 
felejtsük el, a Társaságot legalább olyan kínosan érintené, ha híre menne 
fizetésképtelenségének, mint az Egyházat, ha szájára venné a liberális 
sajtó. A nyilvánosság teljes kizárása nekik legalább úgy érdeke s épp 
ezért – tette hozzá töprenkedve – még tán megpróbálkozhatnánk vele, 
hogy csínján–szőrmentén szót értsünk a gróffal ... 
 

5· 
Ezen a ponton a Biztosító is, az egyház is annak a sakkmesternek az ál-
datlan helyzetében volt, akinek két–három lépés távolában orra előtt ott 
lebeg a győzelem, csak épp azt a két–három lépést megtenni s ellenfelét 
megmattolni nem képes. „Kitempózta” a kópé zsivány, egy lépéssel váltig 
előbbre van s ezzel oly borsot tör a mester prüszkölő királyának orra alá, 
amelynek a mellreszívása halálos kimenetelű. 

Túlzás volna azt állítani, hogy egyház és Biztosító „egy–gyékényen 
árult”; ám igenis egy–szőnyegen álldogált, mely szőnyeg a „repülő sző-
nyeg” virtusát régesrég elvesztette volt: a „nyilvánosság kizárásának kö-
zös érdeke” volt ez a szőnyeg s most ezt a szőnyeget rántotta ki alóluk a 
„gyógyulatlanul maradottak” maroknyi bandája. Főkolomposuk, Maitre 
Vaugelas–Clicquot, egy gerincguborodásos prókátor a megye legrava-
szabb jogcsűrűjének hírében állott; s alig hogy a gyógyulatlanok megala-
pították a Csalárd Üzelmek Ellen Küzdő Testi Fogyatkozásosak Akcióbi-
zottságát, három hónapra rá a csudafürdő–gyógykórház kedvesnővérei 
akkorákat üldögélhettek s annyit malmozhattak ölbetett kézzel, amennyi 
csak jólesett. Mire Maitre Clicquot és alkolomposai monoton nyilatkozni-
valóikat beleduruzsolták a sajtóbetyárok fülébe, akik viszont a 
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rotációsgépek hangerősítőjét a szájukhoz emelve, beledudálták a világ 
fülébe – addigra már, eszmeileg szólva, kő–kövön nem maradt. A 
márványtabellárium, a 

HÁLA BOLDOG NICOLETTE–NEK! KIS–SZENT–CRISPIN–ÜNK 
MEGSEGÍTETT! E SZENT HELYEN DOBTAM EL S MOST ÍME 
NEKED AJÁNLOM EZT A MANKÓT! – az ilyen és más hasonló, bo-
hókás feliratokkal teleaggatot márványtabellárium elpenészedett a rep-
kény alatt; a kegydóm 318 láb és 4 hüvelyk magas kupolája legalább 4 
lábat süppedt az eltakarítatlan  galambürülék tonnái alatt; a sekrestye–
múzeumban a villanykapcsolók vezetékeit elrágták az egerek és az em-
lékbazár–soron a lepattogzott vasredőnyöket kikezdte a rozsda. Az ispo-
tály kiakasztatlan zsalugátereit dördüldözve csapdosta–verte a szél ki–be, 
ki–be, a műtő üvegteteje benyaklott, a halottasház pincelejárata eltűnt 
azembermagasra burjánzó boroszlánszájban, a sárga hólé morotváiba a 
levelekkel saras egy–masszában képeslevelezőlapok dudvája ülepedett– 
posványosodott s az egész búcsújáróhelyről bízvást el lehetett mondani, 
hogy a romlás–málladozás–evesedés–múladozás csüggesztő képét mutat-
ja. A macskaköves szekérszínek, a virágágyöveztesétányok, a tejivócsar-
nok körüli székek–asztalok összeborult magas rakasza már arra emléke-
zett, mikor hallott utoljára térzenét, mikor látott – nem hogy seregletet: 
akár csak egy fia zarándokot is. Így hát aligha szükséges annak a komor 
hangulatú tanácskozásnak a drámaiságát ecsetelnünk, amely jóval a hiva-
tali idő után kezdődött gróf de la Tour–Latour elnökigazgatói Szentek–
Szentjében, a Türkizkék Teremben, akkora kristálycsillár alatt, amely 
ennél nagyobb létszámú törzskari haditanácsot is agyonüthetett volna, 
leszakadása esetén s akkora vastagcombú allegóriák Mértékletesen, 
Takarékosanés Tartózkodóan rózsálló alfertályai alatt, mely alsó 
szeméremtájakmáskor talán nem tévesztették volna el hatásukat például a 
pofapamatos, dús szürke barkós Dardelet doktorra, de ezúttal hatástalanok 
maradtak, noha ő másodmagával, a bencés Cazalet–val a sarok–otománon 
üldögélt (a szópárbajnak is van olyan vérengző formája, amelynél párbaj-
orvos jelenléte elengedhetetlen) s nemcsak hogy ő, Dardelet, dúskálhatott 
s kedvére kinézhette magát az élvetegnemtők idomain a csillár fölött, de 
az orvos és a bencés gyóntató menekült volna meg csupán, ha a rengeteg 
csillár leszakad, magaalá temetve a grófot, felnyársalva Guillermot abbét 
s nemkülönbenmiszlikre vagdalva az agg püspököt, akinek jelenlétéből a 
Biztosító bronzkupolája alatt megítélhetjük, hová fajult s melyminő vál-
ságosra fordult a helyzet. 
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A válságot mi sem domborította ki jobban, mint az, hogy a gróf ez al-
kalomra Őeminenciájának áthozatta és átengedte támlakoronáselnöki szé-
két, ő maga annak tabouret–jén feszengett s nemcsak hogy háta hasztalan 
kereste támasztókáját és sehogy sem találtahelyét, de véraláfutásos sze-
me–homályán annak az új bánatnak atudati párája volt életmezejére 
ereszkedőben, ami még sohasem fordult vele elő: Mademoiselle Aimée 
Chantemesse visszaküldte a bukétát és leveliért cserébe (s nyomatékosan 
toporzékolva) kérte a maga billetdoux kötegét bársonyszelencéstől – ed-
dig volt, szép volt.A második gyermekségét élő püspök hol az abbéra, hol 
a grófra vetette nyughatatlanul ugráló szemeit, melyek közül a rózsaszín 
bal nyúléra, a zöldes jobb malacéra fajzott (s ki tudja, tán e különösségé-
nek – szemei zöldvörös felemásságának köszönhette ultramontán kapcso-
latait és egyházfejedelmi süvegét is). A késő éjszakai órákba nyúló ama 
tanácskozások egyike volt, amelyek jegyzőkönyve nem azzal az utasítás-
sal kerül az Archívumba, hogy 20, 30, 50 évig titkos jelleggel kezelendő; 
az ilyen, derékig meztelenül vívott szópárbajokminden nyomát „elsüly-
lyesztendő” utasítással temetik az Archívum mellé, jeltelen sírba, hogy ne 
is tudjon róla az egyháztörténelem. 

Az egyházmegyei Főszámvitelnek a csőd szélén nem volt más válasz-
tása, mint hogy érvényesítse jogigényét a Biztosítóval szemben; az 
Assurance Confidentielle–nek a csőd szélén viszont nem volt más válasz-
tása, mint hogy foggal–körömmel kapaszkodjék a szakadék porladó pe-
remébe – mely szakadék már másnap feltátongással fenyegetett. A Püs-
pöki Főszámvitel ui. elég szőrösszívű volt hozzá s ügyének képviseletére 
azt a minden hájjal megkent, azt a hitetlen hírében álló, azt a 
gerincguborodásos Maitre VaugelasClicquot-t  felfogadni sem átallotta, 
aki a Csalárd Üzelmek Ellen Küzdő Stb. Stb. Akcióbizottság 
alkolomposait összecsődítette és a Testi Fogyatkozásosak tüntető felvonu-
lását megszervezte volt. A gróf viszont azt fontolgatta magában, hogy ha 
és amennyiben már a Biztosítónak vesznie kell, nem édes–mindegy–e, 
hogy becsületesen avagy becstelenül szegi nyakát a szakadék fenekén?! 
Mely utóbbi esetben az álbetörés, hamis csőd, miegymás öreg fifikájával 
még mindig menthető volna az a tekintélyes magánvagyon, amely nélkül 
sem magánzó, sem a magánzóság mint státus és életkényelem nem kép-
zelhető el. Ám itt, hogy tisztán lássunk, hangsúlyoznunk kell: senki még 
nem vetemült odáig, csupán azon a ponton volt, hogy. S lám, a gróf is, 
ebelasztin–betétes topánjával a tisztesség ösvényéhez igazodva, megpró-
bált annak a fórumnak az irgalmára apellálni, mely fórumnál hivatalból az 
irgalom hombárban áll s a kiegyezésre tőn utolsó kísérletet. 
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– Mi haszna lehet, kérdem Eminenciádat és az atyákat, mi haszna 
származhat abból az egyháznak, hogyha a bank csődöt kér önmaga ellen? 
– fűzte tovább mértéktartó, finom esengéssel a gróf. Már amikor a szer-
ződéstervezetet felfektettük, már akkor bátorkodtam volt felhívni abbé úr 
figyelmét az összeg enormitására: milliárdokkal hadiköltségvetések dobá-
lódznak, mi magánintézmények olyanok vagyunk, mint a kalapos gomba 
alatt lakó törpe ezekhez az óriásokhoz képest. 

– Mit ajánl tehát, gróf úr? – tette össze szétterpesztett ujjait pohoska 
hasa fölött a püspök, mely mozdulat nála mindig a segélykérő gyermeteg 
rémület jele volt. 

– Egyezzünk ki. Tegyük félre szerződésünket, mintha sohasem is lett 
volna s szerződjünk újra. Szálljunk le a milliárdok hóbortos egéből, a ma-
gas lóról s alázkodjunk meg, ha nem is a porban, de a százezrekben gon-
dolkozók józan régióiban: esedezem! Gondolja meg, Eminenciád – für-
készte három ellenfelét a gróf, hogy vaj lágyulnak–e; de hogy mi kemé-
nyítette meg szívüket, a hitben való konokság avagy a konokságba vetett 
hit – rejtély maradt előtte. 

– Százezrekben gondolkozók? Száz–ez–rek–ben?! – kapott széles se-
lyem övéhez Guillermot abbé; majd hirtelen, mint akinek a tanácskozás, a 
százezrek, a milliárdok messzezuhannak s a játékban nem ér a neve, elha-
ló hangon hozzátette: – jaj. A májam. 

– Ugye, ugye! Látja, gróf úr, hogy mit tett – ugrott az elaléló mellé a 
bencés Cazalet – miért is bőszíti fel ilyesmivel szegényt. Hamar a doktort. 
Még hogy százezrek! Hallatlan! Elégednők meg a borravalóval! Ön egye-
nesen elképeszt, gróf úr: ilyet mondani valakinek, akinek májgugyorodása 
van! 

– De kérem ... 
– Ön egyenesen elképeszt. Dardelet. Hamar. Doktor! Doktor! 
– A cseppjeimből ... 
– A cseppjeiből. Dardelet! – rendelkezett a püspök erélyesen és jegeces 

tekintetet vetett de la Tour–Latour grófra, aki pedig már maga is állt és ott 
serénykedett a holtsápadt abbé körül az orvossal, kit éppen ilyen eshető-
ségre gondolva kéretett át s nem bánta meg: a májgugyorral nem lehet 
kukoricázni. Cazalet püspöki gyóntató, színleg a beteg pártját fogva, de 
valójában a Főszámvitel nótáját fújva, tovább dohogott. 

– Hallottak ilyet. Milliárdos szerződést kötni, ünnepélyesen aláírni, a 
nagyértékű okmányt páncélszekrényben őrizni, ám ha a szerződő ügyfél 
érvényesíteni akarja jogigényét, kettétépni, mint a rongy papírt. 
,,Gondolkozzunk százezrekben.” Ha! Tisztában van vele, gróf úr, hogy 
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csakcsupán az ispotály Chamoinceau–nak évi 9 millió frankot jövedelme-
zett, a kegyszerkereskedelem évi 12–t, a Tarkabarka Bolt évi 6–ot, a Pál-
maház másik évi 6–ot, az idegenforgalom évi 35–jéről nem is beszélve?! 

– Jobban van, kedves abbé? – kérdezte a gróf, visszavéve a felényújtott 
üres vizespoharat; s hangjából őszinte aggodalom csendült, mint aki tudja, 
mi az a nyombélsipoly (s áttételesen azt is respektálja – a májgyöbört). 

– Ó, köszönöm, gróf úr – hanyatlott el székén az abbé s tekintete 
messzerévedt: – megfordult a májdisznó, átfordult a szúrósabb másik ol-
dalára; de remélem, ha megleli a fészkét, elalszik megint a rusnya férge és 
nyugságom lesz tőle. Köszönöm, kedves Dardelet; csak folytassák az 
urak. 

– Folytassuk, kedves Guillermot–m? – vette fel a fonalat a püspök, 
Guillermot–hoz intézve szavait, de a grófnak szánva. – Nem is tudom, mit 
van ezen még „folytatni”, hacsak meg nem elégszünk a baksissal, mert 
annyi szent, hogy hallgatáspénznek aligha nevezhetnők millió alatt. Eddig 
– tette hozzá az egyházfő epésen – mindezideig úgy tudtuk, akinek a rizi-
kó a mestersége és egyszer vásárt csapott, állnia kell a szavát, ha bele-
nyekken, akkor is, az árgyélusát. 

– De úgy ám! A rizikó az ön dolga, de amit vállalt, a 3 milliárdot állnia 
kell, ha a bank inge–gatyája rámegy, gróf úr – csatlakozott püspökéhez a 
bencés. – Azt akarja nekem bemesélni – kezdte volna, fenyegető éllel, 
ami nála szokatlan volt; de többen is a szavába vágtak. 

– Elemi kötelessége! – suttogta Guillermot erélyesen, mert már magá-
hoz tért. –Adott szava! 

– Kisülne a szemem! .. . – szúrta közbe őeminenciája. 
– Bemesélni! Nekem! – ragadta ismét magához a szót Cazalet – a Tár-

saság elnökigazgatója maga azt próbálja nekem bemesélni, hogy magán-
intézmény százráncú páncélszekrényében mázsaszám aranyrúd, gyémánt, 
drágakő, olajrészvény, hitelkötvény és másegyéb fedezeti vagyontárgy 
lerakva nincsen s mert „magánintézmény”, a kárigénnyel fellépőnek már 
mindjárt rongyos százezrekben kell gondolkoznia?! 

Mintha vipera csípte volna bokán – a gróf felugrott. 
– Sajnálom, Cazalet atya, hogy ezt kell mondanom, de nagyot csodál-

koznának, ha végignyitogatnám önöknek a bank széfjeit, mármint ha le-
vinném a pincébe, amint hogy ... ej, az ördögbe is! Miért ne vinném le?! 
És nem ön lesz az első tanítórendi atya, aki megszégyenül, mert hogy 
amilyen hajmeresztő járatlannak mutatkozik a világi dolgokban, azt sem 
én fogom a fejére olvasni, hanem a páncélszekrényeim, ha végignyitoga-
tom – rohant hátra íróasztalához és felkattantva egyik fiókja zárját, egy 



 

158 

levelekkel tömött piros bársonykazetta mögül a gróf hatalmas kulcsköte-
get kapott elő. – Mind! Ahány csak van! És ha egész életét a püspöki fő-
számkukacok között tölti is, vannak dolgok, amiket akkor sem fog meg-
tanulni ... 

– Szerfölött fájlalom, gróf úr, hogy idáig fajultak a dolgok köztünk – 
avatkozott bele a püspök roskatag–magabiztosan, némi megbántottsággal 
hangjában s Guillermot segítségével ő maga is felállt – de egy 3 milliárd-
ra kötött biztosítási szerződésből az egyház nem engedheti ki önöket az-
zal, hogy elhúzzák a szájunk előtt azt a „néhányszázezres” mézesmadza-
got. Annál sokkal–de–sokkalta nagyobb a kár. Nem mi tehetünk róla, 
hogy a gyógyforrás ereje máról–holnapra megszűnt: azért kockázat, hogy 
vállalja. Aki biztosító, az a dolga, nézze meg az ember. 

Addigra már az egész társaság talpon volt. 
– A püspök úr Őeminenciájának teljes igazsága van – kezdte volna 

Cazalet atya. – Ilyen alapon nem egyezkedhetünk s nem is marad más 
választásunk, mint hogy holnap felkérjük Maitre Clicquot-t,  peresítse a 
teljes összeget. Holnap lesz a napja. Bírói úton fogunk érvényt szerezni a 
... 

– Ugyan hagyjon fel vele már, szentatyám! – torkollta le a bencést a 
gróf. – Kevés halandó dicsekedhet vele, hogy a tulajdon két látó szemével 
látta: olyat mutatok. Utánam, uraim; ha egyszer nem hisznek nekem, sok 
hitetlen Tamás: hát mártsák meg ujjukat a sebben. 

Azzal gróf de la Tour–Latour felragadott egy karos gyertyatartót, 
amely a kandalló párkányán állt és elindult vele. 

Valamennyien elszótlanodtak s úgy követték, engedelmesen s néma li-
basorban, a püspökkel az élen s utána az atyák; a menetet Dardelet doktor 
zárta be. 

Barátságtalan pincefolyosókon, ahol nyoma sem volt a márványnak, 
embervastag tömlők, titokzatos vezetékek alatt, vaslépcsők, dohos szur-
dékok mellett mentek el, míg a szemük hozzá nem szokott a félhomály-
hoz s egy SAFE DEPOSIT feliratú barlangkapu elé nem értek. 

A gróf beállította a számozott forgótárcsákat – a hármas ajtó engedett – 
s amikor mindnyájan bent voltak, megcsörgette kulcsait s a belsőt bezárta 
maga után. 

A karos gyertyatartót magasra tartva, a bank páncélpince–
labirintusában gróf de la Tour–Latour mutatta az utat, mialatt meglehető-
sen felhevülten s némi elnökigazgatói ingerültséggel a hangjában, leckéz-
tette azokat a bencéseket–jezsuitákat, akik azt képzelik, könyvekből ka-
nállal eszik a világi tudományt, de feltárt igazi betonszéfet éppoly kevéssé 
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láttak, mint kazal tetején aratólány eltárt lábközét. A szélesre terpesztett 
boltozat alatt, a központi folyosón a gróf egyre–másra nyitogatta s tárta 
szélesre a páncélajtókat s fel-felkattantotta betonfülkék pőre körtéit. 

– Tessék. Üres. Győződjenek meg róla a tulajdon szemükkel. Üres. A 
harmadik. A negyedik. Tamáskodnak-e még?! Nagyon leköteleznének, ha 
megmutatnák, hol vannak az aranyrudaink, mert amióta az eszemet tu-
dom, a mi intézetünk aranyrudat nem kezelt. Tessék: családi ékszerek, 
szentimentális kacatok, pókok tanyája. Jóformán üres. Tessék belépni, ez 
a következő. Végrendeletek, megőrzésre. Adjak át talán a Püspöki Fő-
számvitelnek egy mázsa végrendeletet, megőrzésre? Hogyan, Cazalet 
atya?! Hányat nyissak még, püspök úr?! A sor kétfelől tárva–nyitva: hon-
nan teremtsem elő, nem mondaná meg. Monseigneur? ! Nem tagadom, 
elszámítottam magam, vállaltam a kockázatot és rajtavesztem. A Biztosí-
tó sorsa Eminenciád kezében van; de azt előre megmondhatom, ha csődbe 
kergetnek, huncut megveszekedett fillért nem kapnak: huncut! megvesze-
kedett! fillért se! ... 

– No még csak azt az egyet, ha nem terhelem vele: a folyosó végén, 
gróf úr – meredt a sötétség végére a jó püspök, faktótumának karjára tá-
maszkodva. – Csak úgy, jámbor kíváncsiságból. 

– Készséggel – indult előre a kulcscsomóval a gróf, a többiek utána. – 
Eminenciádnak. Jámbor kíváncsiságból. 

Valami koboldos gondolat bogárzott mindannyiuk tudati alvilágán, 
mint valami sandán lógatott lefele–szivárvány: az ilyen kíváncsiság vajon 
hogy lehet-e jámbor s nem az ördög csalavári incselgése avaj csupán. De 
csak követték a gróf magasratartott gyertyatartójának imbolygó ötös lid-
ércét s fáradtságukról feledkezve és arról, hogy későre jár, cinkos ked-
vükben a papocskák még össze is kuncogtak, csintalan sihederek módjára 
– mintha láthatatlan kiskacsók  csiklandozták volna őket az illetlen hónal-
juknál ... haha ,,Jámbor kíváncsiságból.” Mert már tudva–tudták, úgy is 
mindegy: a Biztosító csődbemegy, a búcsújáróhelynek lőttek, a prókátori 
költséggel legfeljebb a kárukat szaporítják, ezzel a meghüléssel, amit sze-
reznek vele, meg az egész hiábavaló sétával a pincén az ördögnek tartoz-
tak. 

Ám alig érhettek a folyosó feléig, tömlők–csővezetékek kígyói alatt a 
pincén selymes–halk orgonaszó foszlánya ütötte meg fülüket s a lágyan 
oldódó modulációk hallatára megtorpantak. Orgona a pincében? – fordult 
Guillermot abbé, felvont szemöldökkel az orvos felé, kérdőleg, ő lakik a 
bank lakosztályos szárnyában, tudnia kell. De Dardelet doktor csak a fejét 
rázta, oly hevesen, hogy pofapamata s dús szürke barkója megremegett – 
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jelezve ártatlanságát a dologban, mint akinek tudatlanságában nincs mit 
tagadnia s az orgonabúgás rá is az újdonság erejével hat. 

A kis csoport lemaradt; csak a gróf ment tovább furcsálkodva nagy 
bátran, hogy a dolog végére járjon, majd tétován a püspök is korát meg-
hazudtoló fürgeséggel a nyomában termett, mint akit a mesterség szimata 
űz s ha mirakológia – akkor az az ő reszortja. 

Ahogy ketten közelebb nyomultak, az orgonazúgás egyre erősbödött s 
még mielőtt a gróf kulcsaival odaérhetett volna – anélkül, hogy zárja tár-
csáit bárki ujjal is illette légyen, tíz lépésnyire a folyosó végén az öles 
páncélajtó megereszkedett forgópántjain s lomha sepréssel feltárult magá-
tól. 

Ugyanakkor bősz orgonazúgás minden fülnyílást megduggató felséges 
zengése csapott ki a páncélajtó szabaddá váló nyílásán és áradó fény. 

Lassacskán valamennyien odaértek (Dardelet, aki némi zenei művelt-
séggel hízelgett magának, a felszárnyaló kórusban felismerni vélte az 
„Ecce Pietatis Signa” mámorító zárlatait, hiszen Pergolesi oly csudálatos-
ság, ami senki mással össze nem téveszthető) s mostminden pórusaiglan 
ki–ki eltelve a zene forte fortissimo torlásával, de meg orrcimpája kelepe 
is ama leírhatatlan balzsamillatokkal, amely a csudák megtörténtének illó 
sajátja, legott félkört fogtak a bunker ajtaja előtt s akkor már a püspök, 
Guillermot abbé, Cazalet atya és Dardelet doktor – mind a négyen tulaj-
don szemükkel láthatták, és de a gróf maga sem gondolta talán, milyen 
igazat szól, amikor azt ígérte: olyat mutat, aminek eleven tanúja lenni 
kevés halandónak adatott. 

A páncélpince mélyén aranybaldachin, baldachin alatt terebélyes 
glorióla, glorióla alatt és mennyekbőli fénydárdák káprázatában, oltáros 
redőkbe rendezett aranybrokáttal takart előnyös polcokon feltündökölt a 
dollár, amennyire a csudatékony gyógyerőt biztosították, éppen annyi: a 3 
milliárd dollár tömött, szakszerűen címkézett bankjegy–rakasza. 

Aki elsőnek szóhoz jutni nem tudott – az a gróf volt. Ő tudta csak iga-
zán, hogy máshonnan ennyi tenger pénz oda nem kerülhetett, csupán a 
mennyek dollárhamisító nyomdájából – mely hamisdollár azon ropogós–
frissiben, hogy százszorta igazibb az igazinál, az minden hívő lélek előtt 
napnál világosabb. 

– Mirákulum! Mirákulum! – rebbent el a fő–fő lelkipásztor püspöki aj-
káról az Isteni Közelség megilletődött igéje. – Confitebor tibi, Domine 
rex! Et collaudabo te Deum salvatorem meum! 

– Confitebuntur caeli mirabilia tua, Domine! Et veritatem tuam in 
ecclesia sanctorum, alleluja, alleluja – kulcsolta kezét imára Cazalet. 
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– Laudate Dominum omnes gentes primo – mormolta a bencés atya. 
– Lauda Sion Salvatorem – rebegte a jezsuita, ugyanúgy, mindhárman 

inkább csak maguknak, hiszen mindőjük hangját elnyelte az osztott kóru-
sok egymás szavába vágó felelkezése–szárnyalása: ,,Ecce Pietatis Signa” 
... 

Úgy álltak ott öten, kellemesen megkövülve, mint akit megilletett és 
áthatott a Mennyek Modernizálásának újdondi csudája. 

Az Isteni Könyörület varázsereje nem lakozik többé ugyan Kis–Szent–
Crispin urunk ispotályos barlangforrásában, de nyilván lakozik és nagy 
hangosan megnyilatkozik a bank dollárfiadzó páncélszekrényében. S en-
nek az újdondi csudatételnek, világi személy létére, Saturnin de la Tour–
Latour gróf volt a koronatanúja. 
 

6. 
Másnap a Türkizkék Társalgó könyvtárbenyílójában üldögélve, miután 
elsőbbet az öblös ablak–körüllátó hab–függönyeit összehúzatta volt, a 
gróf szokatlan fényűzést engedett meg magának: egész szivarra gyújtott. 

Kéjelmesen pöfékelve s füstkarikáinak fellebegésén ábrándozvaa fres-
kómennyezetig, mintha szemének véraláfutása is feltisztult volna. Az el-
nökigazgató zsigereiben elmosolyodott – ha szája körül semmi ilyesmi 
nem is játszadozott: de könnyű széklete volt s egész nap hiába várta a 
gyomorégéses rohamot, nyombélsipolya nem jelentkezett. Ami nem sa-
jog, az nincs – hessegette el magától a gondolatot, lelki szemeit lesütve, 
mert hátha a sipoly meghallja, ő mit gondol s mindjárt megmutatja, hogy. 
Hogy igenis van. De míg e propitiatórikus pillanat földi üdve tartott, vil-
lámgyorsan s csak a kisagyi fél–tudatának odasúnyva, a gróf felvéste a 
füle mögé: ,,engesztelő gyémántgyűrűt Aimée–nek”. És alamuszi mód 
nekibátorodva, már azt latolgatta, hogy melyik nem szalad mindjárt a 
grófnéhoz vele: ebben a pletykafészek Chamoinceau–ban, hogy ékszeré-
szei közül melyik a legdiszkrétebb. 

A Püspöki Főszámvitel már nemigen bánkódott utána, amikor az egy-
kori búcsújáróhely kolosszális 32 hektárján megjelentek a bulldózerek,  
hogy a gyorsbontás és Kis–Szent–Crispin kegydómjának felrobbantása 
után a terület a parcellázások–villanegyedek sorsára jusson: legalább bő-
ségesen fedezi az ügyvédi költséget s azon felül még azt is – a Csalárd 
Üzelmek Ellen Küzdő Testi Fogyatkozásosak elhallgattatását. Az elnök-
igazgató harmadnap aláírta és altisztjével átküldette a 3 milliárd dollárról 
szóló mammut–átutalást (a pénzt egyelőre otthagyták, ahová aranybroká-
tos polcaira mennyekből aláereszkedett – püspökség bébi–
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páncélszekrénye elégtelennek bizonyult) – s a rákövetkező vasárnap, mert 
a megszokást kegyelmi mámorrá fokozta a csudalátó élmény, a gróf 
templomba sietett, hogy meghallgassa a kitűnő Cazalet atya szentbeszéd-
ét. A bencés, a szószékre hágva s nem ötölve–hatolva, ahogy egyébkor 
szokása volt, hanem megtáltosodva szinte és szokatlan szerencsés szava-
kat találva a példázat megvilágítására, melynél hogy jobban már nem vá-
laszthatott volna, püspöke volt csak a tudója, mert még szeme is megned-
vesedett, hallatán – mikoron tárgyául az Írás emez Igéit választotta, amint 
az írva vagyon a Máté írása szerint való Szent Evangyeliom 9–ik részének 
22–ik versében: 

– A te hited megtartott téged ... 
Hongriuscule, 1972 
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HENDI PÉTER 

A gyanú* 
 

– Feltétlenül gyere! – mondta Évi mégegyszer és a fiú megismételte, hogy 
a dolog csaknem biztos. Néhány tanácstalan pillanat következett, a köl-
csönös rokonszenv nyájas kifejezést nyerhetne a telefoni búcsúban, de 
nem nyert. Évi megköszönte a hívást és letették a kagylót: 

Ilyen apróság persze nem változtat a lényegen, a fiú örült a meghívás-
nak. Nem a nyár szép befejezése, a sokat ígérő hétvége, hanem a véletlen, 
a jókor érkezés öröme ragadta magával. A világ kitárult, életmódjának 
igazolását érezte ilyenkor és egy kicsit azt is, hogy szeretik. Tavasz volt 
még, mikor az egyetemről kikerültek, a mindennapos közelség megszűnt. 
Múltak a hónapok és háttérbeszorult a megállapodás, hogy találkozni 
fognak, sétát tesznek a városban, mint régen. 

Csaknem százötven ember egy terembe zárva, előadásokat hallgattak 
nap mint nap. Volt akivel hetente, havonta vagy félévente beszélt, esetleg 
négy év alatt egyetlen egyszer se. Évit már ebből a szempontból is ki-
emelt hely illeti. Szinte minden reggel üdvözölték egymást, de csak a leg-
nagyobb érzéketlenség tételezhette volna fel, hogy ezt merő megszokás-
ból teszik. 

A fiú elmereng a telefon mellett, arcán maradt a mosoly, gyöngéd ösz-
szetartozásuk adója. Aki először célhoz ér, szólni fog a másik érdekében. 
Pontosabb választ kellene adni, de ezúttal sem sikerül. Az ember nem 
képes meghatározni, hogy miért szeret vagy nem szeret valakit. .. 

Úgy látszott már, hogy megszakad a sor, és ebből a nyárból hiányozni 
fog a Balaton. Véletlenül hívta fel a lányt, valami szakmai kérdésben kér-
te a tanácsát, ennek köszönhető tehát minden. Évi és Tóni már a mai na-
pon indulnak, ő pedig a jövő hét végén lemegy hozzájuk. 

Az új életforma, a reggel fél nyolctól délután négyig időszak ezen a 
nyáron vette kezdetét. Épp egy ilyen nagyon meleg nyáron, és talán szük-
ségképpen így kellett ennek történni, hogy figyelmeztetés legyen, a dolog 
nem tréfa. Nem tudott Balatonra menni, szabadnapot nem kapott, a hétvé-
gi program pedig megkövetelt már némi józanságot. Hogyan is képzel-
hetnénk, hogy a doktor úr csak kapja magát, és ahogy esik úgy puffan, 
nekivág a szombat délutánnak? Meghívás és rendezett körülmények, per-
sze mindjárt más. 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1973. évfolyam 3. számában. 
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Ezen a nyáron vendége volt egy vidéki lakodalomnak, autóstoppal 
ment az Alföldre, hogy meglátogasson egy lányt. Látta Marcel Marceaut 
és ott volt a Spencer Group hangversenyén. Emlékszik elképedésére: a 
pirostrikós torzonborz üvöltözők között kétezer évesnek érezte magát. 
Vidéki tárgyalásokra vonatozott, Ráckevénél átúszta a Dunát. Peres iratok 
és kártérítési határozatok az irodában, jogi tanács néhány dolgozónak – 
nem is volt olyan rossz. A Lánchíd presszó teraszán bájos nő dobolt és 
minden este énekelte a No milk today-t. Nagyon csinos lánnyal ette meg 
az első idei szőlőt, volt három futó kapcsolat, néhány függőben maradt 
ismeretség, és maradt még benne remény . .. Hamar utánanézett. Egykor 
gyorsvonat indul, ha azzal megy, háromra megérkezik. Az igazi élet dél-
után kezdődik, gyakorlatilag tehát két teljes napot fog náluk tölteni. Ked-
den beszélt a főnökkel, ha nincs akadálya, szombaton majd korábban 
kezd és előbb megy el. Nem volt akadálya, nem is lehetett, azért ő szólt 
már kedden, mert a főnök nem szereti, ha az utolsó pillanatig vár. Rossz 
időjárás esetén természetesen a szokott időben jönne. Ennek sem volt 
akadálya, és az ügy el volt intézve. 

Tehát szombaton és vasárnap. Feltétlenül! Csak az idő el ne romoljék. 
 

Lányok és fiúk között az egyetemen nyakra főre alakultak, komolyod-
tak a kapcsolatok Házasságból és válásból minden évre jutott, ez nem 
tetszett neki. Védekezni kell – gondolta többször is –, itt gúnyt űznek va-
lamiből. A szertartás komoly légkörében kellemetlen, ha az embernek 
száját kell harapdálnia, nyugtalanul kérdezgetnie, ahol senki se kérdez, 
senki se nyugtalan. Talán több maradt kicsit a kamaszkorból? Magában 
mindig hozzátette: maradjon így még tíz évig. 

Évi és Tóni házassága vigasztaló kivétel volt. ők nem ültek egymás 
mellett az egyetemen, nem csináltak kirakatot sem a maguk, sem mások 
számára. Pletykákkal és rosszmájú megjegyzésekkel a fiú nem törődött. 
Amit látott elegendő volt, bennük lehet és érdemes hinni. 

Tavaly vagy tavaly előtt autóstoppal érkezett Balatonról. A kocsi a 
Belvárosban tette le. Elfáradt aranyásó állt a nyugodt, nyáresti emberek 
között, a célnál mindig nagyot zuhant hangulata. Az Annába indult, nyári 
estéken ott kevesen vannak, szomorkodásra ideális hely. A Váci utcában 
összetalálkoztak, férj és feleség meghitt sétája kicsit feloldotta kedvtelen-
ségét – van más is a világon. Beszélgettek vagy negyed órát, aztán ő az 
Annában üldögélt, hallgatta a gépzenét és arra gondolt, jó hogy ismeri és 
szereti Évit meg Tónit, ez bizonyára megmarad, jó hogy évek múltán is 
találkozhat velük. 
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Lehetséges, hogy azon az estén erre a víkendre várt? Régóta sejti már, 
ő nem panaszkodhat, szinte mind teljesültek a titkos vágyak. 

– Itt a megálmodott lehetőség. Fel tudsz–e nőni hozzá? 
 

Szombaton délben akadt még némi elintéznivalója, aztán tolongás vil-
lamoson és autóbuszon, nagyon kellett sietnie. Mintha menekülne valami 
elől, minden megállóban az óráját nézte, latolgatta esélyeit. A pénztár 
előtt kétely fogta el, talán rosszul emlékezik, a vonat ötvenötkor indul, 
vagy ötvenkor. Az is előfordult, hogy a telefonügyelet téves felvilágosí-
tást adott. Megkérdezte a pénztárosnőt, elment–e már a vonat, mert emlé-
kezett, hogy délután csak személy megy, akkor pedig felesleges gyorsra 
váltani jegyet. A pénztárosnő nem tudta, nincs is ideje ezzel foglalkozni, 
nagyon sok vonat indul, ha ő azt mind fejben tartaná ... Gyorsvonatra kért 
jegyet, oda–vissza. Szidást kapott, amiért nem készítette elő a pénzt. En-
nek jogosságával egyetértett, de végighallgatni és bocsánatot kérni nem 
volt ideje, kezében a jeggyel és valamennyi összegyűrt papírpénzzel már 
a csarnok felé ügetett. Véletlenül éppen rátalált a vágányra és a tábláról 
azt is megtudta, hogy a vonat óra ötkor indul. 

Az idő nem romlott el, a harminc fokból ezen a napon sem hiányzott 
sok. Az elhelyezkedés után szüksége volt néhány percre, amíg a rohanás 
állapotából rendbeszedte magát. Megtörülte arcát, megfésülködött, lazított 
a nyakkendőjén. Zakóját felakasztotta a fogasra, de az úgy volt elhelyez-
ve, hogy a vonat indulása után a zakó minduntalan a vállához ütődött. 
Más megoldást kellett találnia, és ez nem is váratott magára sokáig. Hosz-
szában összehajtotta, és mint kisbabát a bölcsőbe, befektette a csomagtar-
tóba. Cigarettára gyújtott, a lábát keresztbe vetette és kinézett az ablakon. 
Eddig hát eljutott. Az elindulást követő percek mindig megnyugtatták, 
jóleső bizonyosság vette körül. 

Az igazat megvallva, lehanyatlott kicsit a lelkesedés, az utóbbi napok-
ban alig jutott eszébe a meghívás. Gyakran volt már telve várakozással, s 
így nem hiányzott a tapasztalat, hogy a dolgok a legritkább esetben iga-
zolják az előzetes elképzeléseket. Szép hétvégéje lesz – ennél nem ment 
tovább. Ösztönös óvatosság fékezte, és így rejtve maradt a gyanú, nem 
kellett róla számot adni. Azt kérdezte, milyen lesz az idő, és nem gondolt 
rá, hogy talán másért aggódik. 

Egy nyáron többször is lement Balatonra, nem idézte fel ezeket az uta-
kat. Százszor végiggondolta, százszor eldöntötte már, tragédia leselkedett 
rá minden nyárban. Elárvul a bizakodó mosoly, megint csak vereség várja 
az út végén. De hát miért folyik a harc? – kérdezte nem egyszer, és volt 
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válasz erre is. Két hónap alatt bekeríteni, megváltoztatni a többi tízet, 
megállni és hetykén körbenézni a kötél közepén, közben még fütyörészni 
is, mert egészen bizonyos, nem eshet le. Télikabátba burkolózva tudta, 
hogy mivel dacol, de a tálcán kínált lehetőségek kötelességéről kiabáltak, 
könyörtelen erővel gyűrte maga alá a nyár. 

Kérésének megfelelően, anyja korábban keltette egy órával. Még ki 
sem nyitotta a szemét és már hallotta, hogy az idő elromlott, nyár végén 
ez nem is meglepő. Az ágyban feküdt, a sötét ablakot nézte. Az első pil-
lanatban lemondott az útról, és ha egyedül van, talán beismerte volna 
megkönnyebbülését is, de nem volt egyedül. Anyja arról beszélt, hogy 
nem érdemes vonatköltséget kockáztatni, vasárnap a Római partra is ki-
mehet. A tiltakozás első húrját ez pendítette meg. Itt nem a strandolási 
lehetőség a fontos. Nézte a sötét ablakot és lassan kimondta, Éviékhez 
esőben is érdemes lenne lemenni. Hiányzik még valami ebből a nyárból, 
minden nyárból hiányzott. Bosszúsan csóválta a fejét: éppen most kellett 
beborulni, milyen felháborító! Anyját hallgatta, de már az elmúlt évek 
szóltak hozzá; 

– Ragadd kézbe a gyeplőt, kocsid elé fogd be a nyarat, nagyot sózz a 
hátára és előre! 

A rádió bemondta, hogy Budapest felett az ég felhős, a hőmérséklet ti-
zennyolc fok, eső valószínűsége húsz százalék. Tetszett neki ez a megha-
tározás. Az embernek számokban adják tudtára, hogy mit remélhet, aztán 
magára vessen. Hát ami azt illeti, húsz százaléknál ő mindig többet koc-
káztatott. Micsoda dolog lenne ilyesmitől visszariadni? Amikor így mor-
fondírozott, már az irodában volt. Sütött a nap, derűs hangulatban nézte a 
felhőtlen eget. Reggel percek alatt kellett döntenie. Magához vette a für-
dőnadrágját és egy trikót is, amiben aludni fog, és azzal indult el, hogy 
délben majd meglátja. 

Megpróbálta még felhívni a Meteorológiát, de nem sikerült. Az udva-
ron néhány félmeztelen munkás. Leghőbb vágyuk, alighanem strandolni 
valahol. Átvillant rajta, hogy nevetséges kételyek gyötrik, aztán megkér-
dezte még néhány munkatársát, hogyan ítéli meg a helyzetet. Jól tudta 
közben, hogy érdeklődése teljesen felesleges. Legszívesebben szamárfület 
mutatna a kényszernek, amely a szavakat kimondatja vele. Kölcsönkérne 
ettől az embertől egy birkabundát, ha egyszer nem láthatjuk előre, hogy 
milyen lesz az idő. Arról is említést tett, hogy Balatonra akar menni, he-
lyet hagyva ezzel sejtéseknek, hogy számára a program mit is jelent, és 
szinte egy időben gondolt arra, hogy túl sokat mondott, nem kellett volna 
... 
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Ha reggel táviratozik, most biztos lehetne benne, hogy az állomáson 
várni fogják. Persze, ez így sem kizárt. Évi tudja, hogy nem kérhette el a 
szombatot, ha megnézi a menetrendet, rá kell jönnie, csakis ezzel a vonat-
tal érkezhet. Azért azt mégsem lehet kívánni, hogy valaki a legnagyobb 
hőségben otthagyja a Balatont és felbandukoljon az állomásra, kezében 
kis csokorral, zsebkendőjét lengetve. Nem, nem – túlzás lenne. Nem is 
hiszi, hogy igazán örülne, illetőleg biztosan örülne, de egyszersmind za-
varná is. Vendég lenne, vendéget megillető jogokkal, ez pedig sokat le-
vesz a dolog értékéből. Ezért is nem táviratozott, ő legszívesebben várat-
lanul érkezik. Pesten se jöhetett létre tartósabb kapcsolat, ha előzőleg tele-
fonon be kellett magát jelentenie. Két ember tanakodik, mikor van egy-
más számára idejük, közben hallóznak is néha, mert kattant valami a vo-
nalban, úgy tűnt fel, szétkapcsolt a központ. Persze, ez a dolog rendes 
módja, de ő szükségét érzi olykor, hogy felkerekedjék és véletlenül be-
toppanjon valahova. Talán örülni fognak neki, vagy otthon sem lesznek, 
esetleg az alkalmatlan látogatás miatt kell mentegetőzni. Bizony, ez koc-
kázatos vállalkozás, de ha az ember elég bátor hozzá, akkor megéri. Ta-
vasszal, az államvizsgái után egy hetet Pécsett töltött. A második napon 
buszra szállt, hogy megkeresse Lacit. Vagy Jancsinak hívják? Pontosan 
nem is tudta, hiszen csak egyszer találkoztak, négy évvel korábban. Fur-
csának tűnhet fel látogatása, de az egykori beszélgetés elegendő alap, 
természetesnek érezte, amit tesz. Nyugalmat árasztó, langyos estén nagy 
fák alatt lépdelt, alig kivilágított, kertes házak között faggatta emlékeze-
tét. Lejtős út vezetett a buszhoz, itt kell lennie valahol a háznak, itt a kö-
zelben. Köröskörül csend, percek is elteltek, amíg találkozott egy ember-
rel. ,,Vissza kell menni egy megállót. Jobbra földút vezet felfelé, ha siet, 
elérheti még a buszt. De nem hiszem, hogy ilyenkor beengedik magát. 
Furcsa emberek ...” A jóindulatért köszönet jár, ám a kedve tovább nőtt. 
Mint a vakmerőség, ha megkétszereződik a tét. 

– Földvár! –kiáltja a kalauz. 
Kinéz az ablakon, aztán le kell szállnia a vonatról, néhány lépést tenni 

a gyöngysóderon. Hát újra látlak, gyönyörűségem? Milyen szép vagy még 
most is! Nem felejtettelek el. 

A fekete vonat mellett álldogál a fiú, komolyan meghatódott. Jobbra 
balra nézelődik, kezét karbateszi. Azt az utazót öleli, aki az elmúlt évek 
alatt harmincszor is megfordult itt. Nem vonattal jött, főként nem gyors-
vonattal, ehhez az állomáshoz mégis sok köze volt. Befogadta éjszakára, 
ha a campingben nem volt alvási lehetőség, de most nem ez jut eszébe. 
Innen indultak a balatoni esték és mindegy,hogy mi lett az eredmény, ő 
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itt, az ígéretek kapujában – boldog volt. Kényelmes karosszékben üldö-
gélt, a vonattal érkezőket és távozókat nézte, ismeretlen fiúk és lányok 
jókedvének lett részese, jó volt látni, mennyire örülnek a nyárnak. De-
hogyis félt, dehogyis szorongott – itt semmi sem hiányzott. 

Az utasellátóban olcsón ihatott sört, aztán a kerthelyiségben már nem 
kellett költeni. Ha a pincér nagyon erősködik, kér egy kávét és minden 
rendben. A Keringőben huszonöt forint volt egy üveg sör, ő három napra 
hozott magával ennyit. Kocsmai áron készülődött az éjszakákra, álmaira. 

Hirtelen zajt hall a háta mögött. Észre sem vette, elindult a vonat. Már 
az utolsó kocsi közeledik, egyre gyorsul a szerelvény. Amikor felugrik, 
lába beleakad a lépcsőbe, megcsúszik. de aztán sikerül megkapaszkodnia. 
A kalauz megfogta a karját és rosszallóan csóválja a fejét: 

– Nem tud vigyázni, fiatalember? 
– Köszönöm – mondja szárazon és már siet is előre, mert a következő 

megállónál leszáll. 
Kár, hogy Éviék nyaralója nem Földváron van. Este a Keringőbe me-

hettek volna, ahol oly sok estét eltöltött. Nézte a táncolókat, keresett vala-
kit a lányok között és egy tánc után arra gondolt, nagyon is egyszerű a 
világ. Félismerős fiúkkal és lányokkal ült egy asztalnál, nem volt számuk-
ra mondanivalója. Csak nézelődött, tűnődött és nem egyszer visszatért a 
kérdés: 

– Mire vársz, barátom? 
 
Kicsit elmúltak már a régi nyarak, nem is akarja magát áltatni, ez a ví-

kend mást ígér. Meghívás, nyaraló és gyorsvonat, csaknem teljes havi 
fizetése a zsebében – lehiggadt vállalkozás. Nem kell már, hogy az állo-
máson igyon sört, nem kell a campingben nézelődni, sátortulajdonosokkal 
diskurálni, hogy biztosítsa a helyét éjszakára. Nincs rá szükség, hogy egy 
lány kisegítse a fürdőköpenyével – ez már egy más történet. 

Valami azért megmaradt. Ahogy a vonatról leszáll, Újra érzi a megér-
kezés varázsát. Balatoni útjaiban igazán kézzelfogható és normális talán 
csak ennyi volt: megérkeztem Földvárra, megérkeztem Tihanyba. Íme, a 
bizonyíték, nem volt hiába az elindulás. Mintha érte lenne színes itt min-
den, csak választani kell. Nyugodtan nézelődhet, a dolga nem sietős ... 

– Idegeneknek tilos a bemenet! – hirdeti a tábla és ő nem is lép be, ha-
nem csak az ajtóból kérdezi: 

– Meg tudná mondani, merre van a Béke utca? 
A forgalmista bólint, ő pedig elégedetten nyugtázza magában, hogy jó 
helyen érdeklődött, de másodpercek telnek és nem érkezik felelet. Kicsit 
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türelmetlen, de aztán tárgyilagosan megállapítja, hogy megkapta már a 
választ: a forgalmista meg tudná mondani. Egy pillanatra a két székely 
ember jut eszébe, aztán újra próbálkozik: 

– Nos? 
A forgalmista felnéz. 

– Mi van ott? 
Váratlan kérdés, hamarjában nem tud mit felelni. 
– Azt bízza csak rám, jóember – mondaná, de ez a fellépés mindent el-

rontana, holott az előjelek nem rosszak. A magyarázatra nem figyelt túl-
ságosan, a fontos csak az volt, hogy szabaduljon már és legyen merre el-
indulni. Nem sietett, de szüksége volt rá, hogy mielőbb úton legyen. 
Éviék bizonyára strandolnak és a megadott címen egy nagymama fogadja 
majd, vagy a szomszédoktól kap eligazítást. A nap melegen sütött, nehe-
zen viselte zakóját. A lenge öltözetű nyaralóktól keményen elválasztotta 
nyakkendője és a fehér ing. 

Kétszer kellett még érdeklődnie, amíg befordulhatott a Béke utcába. 
Nem ismerte fel a két fürdőruhás lányt, már elhaladt a kert előtt, amikor 
eszébe jutott, hogy a 4–es számnak az utca elején kell lennie. Visszafor-
dult és ezzel csaknem egyidőben hallotta a nevét. Zsuzsa fedezte fel, aki 
ugyancsak velük járt az egyetemre és akit a fiú – némi mérlegelés után – 
szintén a közelebbi ismerősökhöz sorolt volna. 
 

Először látta Évit fürdőruhában és igen csinosnak találta. A lány sietve 
ment eléje, hangja ujjongott: 

– Szevasz Zsorzs ! 
Volt a hangjában némi keresettség, ami gyakran előfordul, ha valaki 

úgy örül, hogy azt környezetével is láttatni kívánja. A fiú azonban nem 
vette észre, többé–kevésbé természetesnek érezte, hogy arconcsókolják 
egymást. 

Rövidesen Tóni is előbukkant, és amíg kezet fogtak, a fiú megtudta, 
hogy komoly munkában van, épp az ebédet készíti. Pontosabban mondva, 
már el is készült, a tálalás következett. 

– Lehet, hogy a legjobbkor érkeztem? 
Nem egészen azt a hatást váltotta ki, amit várt, de erre könnyen talált 

magyarázatot. ő egy kezén is meg tudná számolni, hányszor ebédelt Bala-
tonon terített asztalról meleg ételt. Nyilvánvaló, hogy akiknél ez minden-
napos dolog, nem lehetnek partnerek az efféle csavargó–mókázásban. 

– Ülj le! – mondta Tóni. 
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Levetette a zakóját és táskájával együtt elhelyezte a verandán. Az órá-
jára nézett, tíz perccel múlt három. 

– Nagyon éhes vagy, Zsorzs?–kérdezte Évi. 
Megérezte a hangsúlyból, hogy mit kell felelnie, ezért csak a fejét ráz-

ta. Csakugyan nem éhes, pedig délelőtt evett utoljára. Az ebéd három 
személyre készült, az ő részére nem jutott. Vállat vont, hogy ebből nem 
érdemes problémát csinálni, és elment volna fürödni, de ezt a lehetetlen 
ötletet nyomban elvetette. Évi azt hihetné, hogy neheztel. Végül is leült az 
asztal mellé, miközben a lány kenyérről, zöldpaprikáról meg szalonnáról 
tett említést. Talán a következő vonattal kellett volna jönni, vagy a meg-
érkezés után egy kicsit sétálni. Mindig szeretett egyedül sétálni a tópar-
ton. Ki tudja, hogy a hátralévő időben erre lesz–e még lehetősége? 

Évi magára hagyta, egyedül ült az asztal mellett. Az asztalon három te-
ríték, körötte pedig négy szék. Észrevette, hogy nem az üresen hagyott 
oldalhoz ült. Felkelni és átülni nehezére esett volna, ezért a helyzetet úgy 
oldotta meg, hogy az előtte lévő terítéket átszortírozta a szemközti oldal-
ra. Közben hallotta, hogy Tóni nem helyesli Évi hidegkonyha ajánlatát, és 
eldöntötte magában, hogy a szótlan várakozás minden bizonnyal a leg-
jobb megoldás. Két tányér már az asztalra is került, sült hús petrezsely-
mes krumplival, amolyan könnyű nyári ebéd. A lányok leültek, és Évi 
megemlítette még, hogy ha táviratozik, bőséges ebéddel várták volna. A 
fiú arcára kiült az udvarias szánom–bánom. A veszedelem elhárítása ér-
dekében most már ő is megtette a magáét. Tóni hozta a harmadik adagot 
és azt ajánlotta, hogy vágjanak le a legnagyobb húsból egy darabot és a 
krumpliból is adjon át mindenki néhány szemet. Ennek megvalósításához 
rögtön hozzá is látott, átnyúlt Évi tányérjába és levágta a szeletnek körül-
belül egynegyedét. A fiú elmés megjegyzést akart tenni a jelképek jelen-
tőségére vonatkozóan. Évinek egyáltalán nem tetszett a megoldás, ki is 
jelentette, hogy nagyon értelmetlennek találja, mert így majd mind a né-
gyen éhesek maradnak. A fiú szólni akart, hogy ő egyáltalán nem éhes és 
Évinek igaza van, felesleges miatta egy adagot elfelezni, de valamiért 
nem tudta ezt kimondani. A tányér már előtte volt, benne a darabka hús és 
az összegyűjtött krumpli. 

– Jó étvágyat! –mondta Zsuzsa és hozzáláttak. 
Közömbös dolgokról beszélgettek. Évi megkérdezte, tud-e pingpon-

gozni, amire óvatosan azt felelte, hogy inkább szeret. 
– Zsorzs, te hova jöttél? –kérdezte Zsuzsa hirtelen. 
Igyekezett úgy válaszolni, hogy az arca ne legyen közben komoly. Évi-

re és Tónira nézett és úgy tűnt fel, hogy ők is igyekeznek. Végre Zsuzsa 
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megértett valamit, mert kijelentette, ő csakugyan azt hitte, hogy a látoga-
tás véletlen műve, ha nem szól ki a kertből, akkor nem is találkoznak. 
Ezen mindhárman mosolyogtak. 

Dinnye következett. Évi már előbb említette, kárpótlásul abból elegen-
dő van. Zsuzsa nem várta meg, hanem – megdicsérve még Tóni ebédjét – 
kerékpárra ült, hogy átkarikázzon az öt kilométerre nyaraló vőlegényéhez. 
Megállapodtak, hogy az ő részét majd félreteszik estére. 

A dinnyének nagyon jó íze volt. Megjegyezte, hogy elég hideg, de ezt 
egy kicsit tétován mondhatta, mert Évi hozzátette: 

– Fridzsiderben tartottuk egész délelőtt. 
– Tényleg nagyon jó – bólintott a fiú most már bátrabban. 
– Tóni mindig nagyon jó dinnyét hoz. Eszményi férj: kitűnően vásárol 

és főz. 
Kedveskedést kevert a hangjába, a fiúnak mégis egy példás szorgalmú 

diák jutott az eszébe, aki úgy megtanulta a leckét, hogy annak puszta fel-
mondása már untatja. Zavarta ez a hasonlatosság, kicsit aggódva nézett 
Tónira, de aztán látta, hogy nincs baj. 

Amint a dinnyével végeztek, Tóni felállt, hogy lerámolja az asztalt. ők 
ketten ülve maradtak, beszéd nélkül telt el néhány perc. A fiú cigarettára 
gyújtott, lassan fújta ki a füstöt és éppen mondani akart valamit, de Tóni 
egy pillanattal megelőzte: 

– Segíts már egy kicsit! 
A kifakadás Évinek szólt és a fiú nyugtalan lett. Mintha nagyforgalmú 

városban kisgyerek ugrándozna előtte. Egyre csak attól kell félni, hogy 
elesik vagy lelép a járdáról és elüti egy autó. Évi felállt és a fiú követni 
akarta, hogy valamit magára vállaljon, de Tóni intett, maradjon csak nyu-
godtan. 

– Annyira lusta, hogy ... – közölte még bizalmasan, amikor a lány be-
ment a házba. 

Egyáltalán nem tudta, hogy erre mit feleljen. Bizonytalanul elmoso-
lyodott, az ilyesmi többféle véleményt takarhat. Válassza ki magának 
Tóni a legmegfelelőbbet. Egyedül üldögélt, miközben vendéglátói a kert-
ben járkáltak, hol az egyik szólt hozzá, hol a másik. Évi panaszkodott, 
mert Tóni nem tud elszakadni a városi élettől, még itt is megveszi és min-
dennap elolvassa az újságokat. Hangjából ezúttal sem hiányzott a kedves-
kedő árnyalat. Tóni megállapította, hogy elfogyott a kávé, az pedig baj, 
mert rövidesen jönnek a szülők, meg Zsuzsa is. Zsuzsa egyébként a leg-
képtelenebb időpontokat tudja kávéivás céljára kiválasztani, az embernek 
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az esze megáll. Négy napja, hogy Zsuzsa náluk lakik és ezalatt a legcse-
kélyebb törvényszerűséget sem tudta felfedezni. 

Délután négy óra volt, fürödni készülődtek. Tóni megkérdezte, levi-
gyék–e a gumikajakot. 

– Mindegy – felelte Évi, és amikor úgy látszott, hogy mégsem viszik, a 
fiú közbeszólt, nagyon szeretne kajakozni. 

– Ne haragudj – kérte aztán nevetve Tónit, aki nem a legnagyobb 
kedvvel látott hozzá a pumpáláshoz. 

A készülődés eléggé elhúzódott, Tóni meg is jegyezte, talán okosabb 
lenne, ha ők ketten lemennének előre. Egyikük sem válaszolt. Mindketten 
Tónira néztek és a fiú nem tudta volna megmagyarázni, miért érzi magát 
kellemetlenül. A helyzetet leginkább úgy lehet jellemezni, hogy ő azt hi-
szi, én azt hiszem ... 

Évi szakította meg a csendet. Megvárják, amíg Tóni visszajön, aztán 
majd együtt mennek le. 

A fiúnak maradt még egy cigarettája, azt meggyújtotta. Szólni kellett 
volna Tóninak, hogy hozzon. Néhány lépést tett a kertben, a ház felé for-
dult. 

– Nézd meg belülről is – mondta a lány és előrement. Az épület szobá-
ból és konyhából állott, berendezése kényelmes, tetszetős. Zsuzsa a kony-
hában aludt, ők ketten pedig a szobában. Karbatett kézzel állt a szoba kö-
zepén, a lány mellette várakozott. Néhány pillanatig egymásra néztek. A 
fiú arra gondolt, ismeri már a lánynak ezt a nőies tekintetét és önkéntele-
nül is felvetődött, hogy megcsókolhatná. Többéves ismeretségük során 
nem voltak ilyen tervei, már a kezdet kezdetén nemet mondott volna. El-
sősorban Tóni miatt, akit tisztelt, de talán egyébként is. Vagy először az 
egyébként és Tóni csak azután? Ki tudja? Nem is erről van szó, a pillanat 
és a helyzet ajánlatát ezúttal sem vette komolyan. Talán ez lenne a leg-
normálisabb, az egyetlen lehetőség, hogy tisztázza bizonytalan helyzetét, 
amely a megérkezés óta egyre inkább nyomasztja. 

– Na menjünk! – mondta Évi és a fiú megkönnyebbülten követte. 
A verandán egy táskarádiót vett észre. Masszív kis gép, valami angol 

gyártmány, ilyet még nem is látott. Rögtön sikerült bekapcsolni. Nem a 
legjobban szólt, de új korában – ami elég régen lehetett – felvette volna a 
versenyt jónéhány vezetékes rádióval. Évi megkérte, hogy kapcsolja ki és 
ennek minden szívfájdalom nélkül tett eleget. Operettrészletek voltak 
műsoron. 

– Nemsokára kimerül a telep, este jönnek még Tóni szülei és most 
egyébként is . . . 
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– Tudom – segítette ki a fiú előzékenyen –, te inkább szereted a csön-
det. Kivétel az orgonamuzsika. 

Évi fáradtan elmosolyodott. 
– Úgy látom, nem valami nagy a kedv. 
Csakugyan nem. Reggel váratlan távirat érkezett. Lejönnek a szülők és 

ez mindent elrontott. Egyébként sem tudja velük valami jól megértetni 
magát. Pedig istenien telt az eddigi nyaralás, és ha nem így történik, cso-
dálatosan érezhették volna magukat. A fiú azt mondta, hogy telefonon 
nem beszéltek róla, hol fog aludni, ő nem tudta, Évi ezt hogyan gondolja. 
Számolt a lehetőséggel, bőven van nála pénz, hogy szükség esetén szobát 
béreljen. 

– Én úgy gondoltam, hogy itt fogsz aludni, de most nekünk is át kell 
menni a szomszédba. Zsuzsa se lesz itt. Nagyon megkérlek, keress ma-
gadnak valamit, találj ki, amit tudsz ... 

Tóni visszajött. Összekötötték a kajakot, a fiú a szobában felvette a 
fürdőnadrágját, ruháit elhelyezte a verandán. Már éppen indulni készül-
tek, amikor autó állt meg a kapu előtt, megérkeztek a szülők. 
 

Megtörtént a bemutatása, a kocsiból behordták a csomagokat, általános 
sürgés–forgás. Szép időtök volt, útközben meg is állapítottuk, hogy ti 
mindig kifogjátok. Éppen előttünk történt egy karambol, alig tudtuk elke-
rülni. Apa, ki volt a hibás? És az a szegény ember ottmaradt a tönkrezú-
zott Volkswagenjével. Hallottad, hogy Toncsiék tegnap éjjel háromig 
kártyáztak? Hát annak nincs értelme! Zömök, jó erőben lévő, kopaszodó 
ügyvéd az apa. Kijött az új lakásügyi állásfoglalás, Toncsiéknak tehát 
minden további nélkül ... Mi van Istike, hétfőn kezdődik az iskola? Ma 
már voltunk, évnyitón, új osztályfőnökük van. A bíróság megítéli a lakást. 
Kóstoljátok meg ezt a süteményt! Toncsi kivezette a villanyt a pingpong-
asztal fölé, sötétedés után is lehet játszani. Tessék elképzelni, szerdán 
elvesztette a kapukulcsot. Valószínűleg fürdés közben esett ki a nadrágja 
zsebéből, létrán kellett bemásznunk. Amikor a partra kiértek, igencsak 
lefelé ment a nap, alig volt már ereje. Tóni elhelyezte a kajakot a vízen, 
aztán tanakodás következett, hogy hármuk közül ki legyen az a kettő, aki 
beleül. A fiú nem szólt, Évi és Tóni vitatkoztak, biztatták egymást, men-
jenek a fiúval. Úgy tűnt fel, nem is létezik nehezebb kérdés a világegye-
temben, egyszerűen megoldhatatlan, hogy ki üljön be abba a rohadt ka-
jakba. Évi megkérdezte, kajakozott–e már életében. Nos akkor szó sem 
lehet róla, biztosan felborulnának. Tóni azonban továbbra is erősködött és 
a fiút komolyan foglalkoztatta a gondolat, hogy szó nélkül belegázol a 
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húszcentis vízbe és addig bandukol, amíg el nem éri az északi partot. 
Majd mély lélegzetet vesz és kétszáz méterenként bugyborékol. Végre 
Tóni beszállt vele a kajakba. Egy darabig egyenesen haladtak befelé, az-
tán visszakanyarodtak, megvárták, amíg Évi utoléri őket. A kajak nem a 
Balatonra való, hanem a Dunára, tavon nincs benne sok fantázia. Évi 
fröcskölni kezdte őket vízzel, fel akarta borítani a kajakot, Tóni vissza-
fröcskölte. Undok vagy, utállak, nyafogta kedves-durcásan a lány, szeme-
it törölgette és nevetett. 
 

– Egész csomó körtét szedtem össze a fa alól – mondta Tóni anyja. – 
Milyen volt a víz? 

– Nagyon jó – felelte Évi, és a fiúnak csak ekkor tűnt fel, hogy egyálta-
lán nem fürdött. 

A földvári móló jutott eszébe. Évről évre visszatért oda, hanyatt feküdt 
a forró kőpadkán, körötte kikötött vitorlások árbocai meredeztek az ég 
felé. Amikor a vízből kijött, megtörölte a kezét, cigarettára gyújtott és 
járkált a betonon. Zöld színű, moszattól csúszós kövek között kellett be-
mászni, rögtön mély volt a víz, elkerülhette a hosszú gyaloglást. Aláme-
rült, hátára fordult, szeme csukva. Eltűrte fülében a csobbanásokat, aztán 
felemelte a fejét és körös körül csend. Simogatta, becézte a nyár ... Csü-
törtökön nála aludt a lány, akivel az első szőlőt megette. Együtt tölthették 
volna a hétvégét, de ő talán ettől is félt reggel, neki valami más kellett. 
Egyszer majd elhozza magával Balatonra, egész nap a mólón lesznek. A 
tervezgetés hirtelen megszakadt. A lány mondta valamelyik nap, hogy 
nem tud úszni. Akkor hát? – és elhúzta a száját. 

Tóni elment cigarettáért, végre rágyújthatott. Évi átöltözködött, comb-
középig érő, fehér frottírköpenyben jelent meg. Haja gondosan megfésül-
ve, leért a háta közepéig. Akár egy baba, gondolta a fiú. Szeretett volna 
valami kedveset mondani, de a lány nem nézett rá. Tóninak nem volt 
kedve pingpongozni, aztán Évi kérésére, ímmel-ámmal mégiscsak odaállt. 
A fiú egyedül ült az asztalnál, lábát keresztbe téve cigarettázott, úgy nézte 
őket. Talán még én is többet tudok, foglalta össze magában a nagyfokú 
becsmérlést. Furcsa, hogy az asztal tulajdonosai ilyen gyengén játszhat-
nak. 

– Toncsi, nem jöttök enni? 
Az asszony három pecsenyezsírral megkent kenyeret hozott, tetején 

sülthússal. A két nagyobb a fiúké. Várt egy darabig, abbahagyják-e a já-
tékot, aztán megfogta az egyik nagyobbat és enni kezdett. 
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– Meg kellene kérnünk Zsorzsot, hogy most ne nézzen ide – hallotta 
Évit. – Alaposan szégyent vallunk előtte. 

A két kenyér ott pihent a tányéron, legyek szálldostak rá. Egy ideig a 
legyeket hessegette és szólni akart, de tudta, hogy hiába lenne. Megkér-
dezte, ki nyerte az első játszmát. Évi ingerült volt, mert Tóni magasan 
adta vissza a labdákat. Ezek az undok legyek egészen elveszik az étvá-
gyát. Megint elzavart néhányat, aztán már nem érdekelte. Egy kutya som-
fordált közvetlen melléje és mereven nézte kezében a kenyeret. Mi van 
flótás? Hallotta már, hogy a szomszéd kertbe tartozik és úgy hívják: Sza-
lonna. 

– Az istenit, Tóni! Hagyd már ezeket a hülye labdákat! 
Körülnézett, nem látja–e valaki, aztán lecsípett egy darabot a húsból, 

az ágaskodó, lihegő állat elé tartotta és elengedte. Az ennivaló hátralévő 
részét közösen fogyasztották el. Évi hangja megint ingerülten csattant. 
Mint egy játékától megfosztott, akaratos gyerek, dühöngött Tóni suta stí-
lusa miatt. A fiúösszerezzent. Lehet, hogy néhány éve nagyot tévedett, de 
ha ennél is tovább kell menni – ezt most eldöntötte – Tóninak ad majd 
igazat A játék befejeződött. Évi ezúttal is nyert, odajöttek az asztalhoz. A 
fiú a kutyát simogatta, barátságuk egyre fokozódott. Két kézre fogta a 
kutya nyakát, közel húzta magához, a fejük csaknem összeért. 

– Akarsz néhány bolhát? –kérdezte Évi. 
 

Később megérkezett Zsuzsa a vőlegényével. A bemutatkozáskor kide-
rült, hogy ismerik már egymást, egyszer találkoztak egy színházi előadá-
son. 

– Ő is diplomás ember – mondta most Zsuzsa valami tréfás célzattal, 
amit a fiú nem nagyon értett. 

Egyéb téma nem akadt. Odament a körtefa alá, levett magának egy 
körtét, gondosan megtörölte és rágcsálni kezdte. Tóni nyugágyat helyezett 
el a pingpongasztal mellett és a Magyarországot kezdte olvasni. Ezt meg-
előzően igazított még a villanykörtén, hogy a lehető legjobban megvilá-
gítsa az asztalt és az ő szemét se zavarja. Zsuzsa és a vőlegénye elmentek 
sétálni a partra. Évi az apával játszott és néha szólt Tóninak, lehangolónak 
érzi érdeklődése teljes hiányát, ez az utolsó balatoni estéjük. A kisfiú a 
pingpongasztal alatt ült, senki sem akart vele játszani. Aprókavicsokat 
próbált ívelt pályán feldobni az asztalra. Egyre inkább kinyújtotta a kezét 
és végre az első kavics, közvetlenül a háló mellett, a zöld lapra került. Ezt 
követte még néhány. A fiú elszívott egy cigarettát, aztán ismét a körtefa 
alá ment. 
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– Istike, ne rosszalkodj ! – mondta az apa, aki egyébként elég jól ját-
szott. 

Törülgetés, majd rágcsálás, ez a körte valamivel keményebb volt mint 
az első. Évi csakugyan mondta neki a telefonba, hogy feltétlenül? Nem 
sikerült visszaemlékezni, de nincs is túlzott jelentősége. A lány gyakran 
használja ezt a szót. 

Aztán pingpongozott. Évivel játszott, a mozgás felüdítette. Kicsit gon-
dolkozott rajta, szabad e győznie. Aligha vitás, hogy ez egyedül rajta mú-
lik. Jól ment a játék, nem emlékezett, mikor sikerült ennyi lecsapása. Évi 
az egyik után megkérte, hogy a jobb szélére ne üssön, mert ott kert van. A 
meccset szoros eredménnyel elvesztette és ez nem lepte meg. Hiába, ő 
mindig ront annyit, hogy az ellenfél nyerjen. Sajnálta átadni az ütőt Tóni 
apjának, még játszott volna. 

Egy darabig Tónival beszélgetett. Kérdezte, hogy van megelégedve a 
munkahelyével, esténként nem fáradt–e túlságosan. Mit gondol, meg lehet 
szokni a hivatali életmódot? Minden cikket elolvas a Magyarországból? 
Kérdezett, kérdezett, mintha attól félne, hogy elfogy a téma. 

Nem szakította le a körtét, hanem csak megrázta a fát. Nyilvánvaló, 
hogy először az érettebbek esnek le. Tóni és apja játszottak, Évi valahol a 
házban volt elfoglalva. Gondosan törölgette a körtét. Kimehetne sétálni a 
mólóra, de Zsuzsáék is oda mentek és ő inkább elkerülné a velük való 
találkozást. Különös, hogy három ember számára kevés egy hetvenméte-
res móló. 

Este kilenc óra volt. Ideje lenne szobát keresni valahol, de ezzel még 
ráér. Türelmetlenség fogta el. Ilyenkor szezon végén lefékeznek már a 
szórakozóhelyek, ameddigre odajutnak, talán már zene se lesz éppen pa-
kolni fogják a hangszereket. Kicsit korábban kellett volna jönni, kedves 
vendégek! Körbenézett és nem talált magyarázatot makacsságára. Egyál-
talán honnan vette, hogy elindulnak? Talán ha hívná őket. Vagy menjen 
egyedül? Most nem alkalmas a helyzet. Megkérdeznék, hova megy és ő 
képtelen lenne válaszolni. Ezer forinttal a zsebében nem tud módot talál-
ni, hogy megigyon egy üveg sört. Lehetséges ez? 

A kerti asztalt felvitték a verandára, vacsorázási előkészületekre mutat-
tak a jelek. Kihül a rántotta! Az asszony hívta Toncsit és apát, s közben 
megtalálta a diszkrét módot, hogy a fiúnak tudomására jusson, kevés volt 
a tojás, ő tehát később kerül sorra. Hátatfordítva a verandának, karbatett 
kézzel nézegette a kertet, pontosabban nem is az egész kertet, hanem csak 
az előtte lévő felásott részt. Valami építkezési munka maradványa lehet, 
kútásás vagy ilyesmi, teljese elrontja az összképet. Némi tűnődés után 
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úgy döntött, hogy elég körtét evett már, ezért nem mozdult helyéről. To-
vábbra is a göröngyöket nézte és elismételte magában néhányszor, hogy 
neki bizony nincs miért szégyenkeznie. Mögötte pár méterre a veranda, 
karbatett kézzel álldogált a fiú, akár egy kőszobor. 

Valamikor úgy hitte, elsőrendű feladat annak tisztázása, hogy kinek 
van igaza. Micsoda láz hajtotta! Szenvedélyes vitákba bonyolódott, né-
hány lánnyal kiabált az utcán. Pattanásig feszült állapotban, nagyon szűk 
folyosón halad előre, telve konok bizakodással, végre sikerül kicsikarni a 
találkozást. A folyosó másik oldaláról az apja indult el vagy egy lány 
vagy egy villamoskalauz. Aztán a végére ért, senkivel sem találkozott. 
Bármilyen felfoghatatlan, megint elkerülték egymást. Sokáig hitt ebben a 
történetben és nem gondolt arra, hogy a végső eredmény neki is meg-
könnyebbülésére szolgált, talán ő is segített benne, kölcsönös megegyezés 
következménye. Ezt az embert szeretem, ezt nem. Ne kérdezzétek, hogy 
miért! A legfontosabb az, hogy rend legyen. 
 

– Jöjjön ide! – mondta az asszony. –Ne haragudjon, nem tudom a ne-
vét. 

A fiú megfordult. 
– Gábor – felelte és leült az asztalhoz, miközben az asszony újra emlí-

tést tett a konyha fogyatékosságairól. 
Nem akart enni, de aztán nem tiltakozott, szótlanul hozzálátott. Evés 

után ülve maradtak az asztalnál. Zsuzsa és a vőlegénye visszatértek a 
partról. A fiú az asztalhoz ült, a lány pedig bement a konyhába Évivel, 
akinek valami mondanivalója lehetett. 

Kis híján beleszaladtak a Volkswagenbe, alig sikerült lefékezni. A ko-
csi rendszámát nem írták fel, szegény tulajdonos várhatja, hogy megtérül-
jön a kára. Legalább tízezer forint, ha nem több. Az apának voltak ehhez 
hasonló ügyei, a legérdekesebb az volt ... Csakugyan érdekes. Ezután 
Zsuzsa vőlegénye jugoszláviai útiélményeiről mesélt. Autóval mentek, 
fantasztikus, hogy milyen veszélyesek az utak arrafelé. Az egyik szaka-
dék mellett megálltak, legalább öt kocsi roncsa hevert a mélyben. Az asz-
szony a tányérokat rakosgatta, a fiú az órájára nézett. Negyed tizenegy. 
Viszik a dobot, viszik a bőgőt ... 

Megint egyedül ült az asztalnál. Keresztbetett lábbal, mélyeket szívott 
a cigarettából, lassan fújta ki a füstöt. Évi lépett a verandára, kezében egy 
fürt szőlővel. Találkozott tekintetük, a lány elmosolyodott. Odament a 
fiúhoz és eléje tartotta a fürtöt. A fiú levett egy szemet. Szent gyümölcs és 
mondani akarta, hogy minden évben, d a lány továbbment. Együtt ették az 
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első idei szőlőt. Most úgy beszélt volna róla, mint valami kedvenc szoká-
sáról. Magamnak mit mondanék? – kérdezte és csendben beismerte, hogy 
évekkel korábban másért folyt a csata. 

– Gábor, maga hol fog aludni? 
Mintha parancsnak engedelmeskednék, mereven az asszony arcába 

néz. Nem szabad elfordítani a fejét, amikor válaszol. 
– Szobát bérelek– felelte végre. 
– Ilyenkor már nem fog találni. 
– Már nem? 
Nagy nehezen sikerült megjátszani a meglepettet. Nem mondhatta, 

hogy a vasútállomáson kell lennie egy üres padnak, de ha nincs, az sem 
baj. Azt hinnék, hogy hülyéskedik. 

Van egy fabódé a telken, benne egy gyerekágy, talán elfér rajta. Taka-
rót viszont kérni kell a szomszédból. 

A fiú megköszönte, az asszony pedig odaszólt Évinek. Nagyon nehéz 
lesz, felelte a lány, de azért megkérdezhetik Toncsival. A vőlegény óva 
intette, nézze meg először a fabódét, éjszaka ott nagyon hideg lehet. A 
verandán üldögéltek, a vőlegény ásított, szemét dörzsölte. Még öt kilomé-
tert kell bicikliznie, hogy visszajusson az üdülőbe. Az ember úgy érzi itt 
magát, mint valami száműzetésben. 
 
Zsuzsa megkérte Tónit, hogy főzzön egy kávét. Nincs is rossz érzéke 
hozzá – gondolta a fiú. Amíg a kávé készült, Évivel pingpongozott. Friss-
nek érezte magát, nagyokat ugrott a labdák után, izmait kellemes zsongás 
járta át. Nyáreste a Balatonon, mi mindent győzne ilyenkor lendülettel az 
ember! Egyre fokozódik, emelkedik, kibomlik az öröm és az erő. 

– Minden rendben, lesz takarója – hallotta az asszonyt. 
Megköszönte és már ütötte a következő labdát. Egyszerre pontatlanabb 

lett, lanyhult a játék. Meccset ajánlott. 
– Győzni akarsz? – és a lány fölényesen mosolygott, mint akit nem le-

het becsapni, mert alaposan átlátja az efféle emberi gyarlóságokat. Alig-
hogy elkezdték, rögtön félbehagyták, mert elkészült a kávé. A fiú sietve 
itta meg, cigarettára sem gyújtott, lemondott a szokásos szertartásról. 

– Hagyjuk abba, Gábor! Majd holnap befejezzük. 
– Ma többször is így szólított – villant át a fiún. – Az egyetem évek 

alatt talán egyetlen egyszer sem ... 
Zsuzsáék búcsúztak. Évi és a vőlegény egy korábbi fogadalmukat erő-

sítették meg, egyszer összehozzák a társaságot és igen kényelmes körül-
mények között fognak kanasztázni. 
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Tónival hátrament a fabódéhoz és egy gyufa fényénél kirajzolódott 
előtte a lakosztály. Az ágy csakugyan rövid, de a fiú különben sem alszik 
kinyújtott testhelyzetben, ha pedig az éjszaka hűvösnek ígérkezik, akkor 
főként nem. A bejárattól az ágyig mindössze másfél méter lehetett a tá-
volság. Magasraemelt lábakkal, óvatosan kell áthaladni, nehogy elbotol-
jon az előtte lévő kerti szerszámokban. Első látásra megállapította, hogy a 
színvonal felülmúlja az eddig megszokottat. Ez a megoldás Évinek is 
eszébe juthatott volna. Persze mindegy, ezzel most nem foglalkozik. Egy 
dologra volt már csak szükség. 

– Éjszaka zárva a kertkapu? 
– Igen – felelte Tóni. –Az öregek ragaszkodnak hozzá. 
Várt egy kicsit. Valamiért szégyelte bevallani Tóninak, hogy ő még 

körül akar nézni, hátha nyitva van még egy kerthelyiség. Fiatal szerelme-
seket akar látni, táncoló párokat, álmosarcú pincérnőt, esetleg néhány 
részegembert. A fiúk azt lesik, mikor kezd játszani a zenekar, hogy idő-
ben startolhassanak, táncra kérhessék a kiszemelt lányt, mielőtt elvinné 
valaki az orruk elől. Látni, látni még valamit, részt venni ebben az éjsza-
kában. 

– Később talán kimennék járni a partra – mondta közömbösen. 
– Ha csak a kapun át nem mászol? ... Ha úgy megéri? 
Kényszeredetten elnevették magukat. 
A fiú az ágyon ült, arcát két kezébe fogta és várakozott. Tóniék rövide-

sen átmennek a szomszédba, a szülők is lefekszenek. Hirtelen zajt hallott, 
mintha közelednének a bódéhoz. Talán Évi jön, hogy szép álmokat kíván-
jon. Ruhástól befeküdt az ágyba, magára húzta a pokrócot. Nem szabad, 
hogy megsejtsék készülődését, hogy esze ágában sincs még lefeküdni. A 
zaj abbamaradt, aztán újra hallotta, de már távolodott. Néhány percig várt 
még a csöndben, majd nagyon óvatosan előbújt, és amikor meggyőződött, 
hogy a kertben már semmi sincs, megkönnyebbülten fellélegzett ... 
 

A sötétségbe burkolt kert közepén mozdulatlanul álldogál a fiú. Kezeit 
karba teszi. Néhány szilvesztere jut eszébe, a program lázas szervezése az 
utolsó napokban, zakatoló gyalázat. Vadidegen emberekkel egy fedél 
alatt, ő mindig azt remélte, mindig várt egy szilveszterre... Vajon az  idei 
hogyan fog sikerülni? Körbenéz a kertben, jó dolog ez a nyaraló. Meg-
hívná ide mindazokat ... de nem folytatja. Számos mulasztása bukkan fel 
hirtelen, igen, igen, valami mást kellene keresni. És talán az lenne a leg-
jobb, ha még nagyon sokáig nem lenne neki ilyen nyaralója, sem autója, 
semmije. 



 

180 

Kicsit fáradt hozzá, hogy most elinduljon. Ki tudja, mikorra érkezne 
vissza? Inkább elhozza a verandáról azt a rádiót, meghallgatja a szombat 
esti tánczenét, aztán majd elalszik. Lábujjhegyen ment, lopakodott, akár a 
tolvaj. A sötétben nem látott semmit. Sorra végig kellett tapogatni a ka-
rosszékeket, de a rádiót nem találta. A házból tompa szuszogás hallatszott 
... 

Cipője orrát erősen neki kellett feszíteni a kapu rácsának, belefájdultak 
lábujjai. Két kezével már a kapu tetejét fogta, vigyázva, hogy az apró lán-
dzsák meg ne sértsék. Ballába lassan úszott felfelé, végre megtámaszko-
dott. Súlya a kezére nehezedett, törzse lassan átfordult az utca felőli rész-
re, zakóját a vállánál ki kellett szabadítania. Végigsöpörve a kaput, maga 
után húzta jobblábát, aztán minden akadály nélkül leereszkedett. Nem is 
hitte, hogy ilyen komoly erőfeszítésre lesz szükség, de ahogy felnézett, 
egyáltalán nem csodálkozott. Kintről magasabbnak látszott a kapu. 

– Talán vissza se tudnék kapaszkodni – gondolta derűsen, aztán lepo-
rolta a nadrágját és elindult. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 

Malacperzselés* 
 

Juli néni szilvalekvárt ken. Sanyi kenyerére jut a legtöbb, pedig ő a legki-
sebb. Ha a mi udvarunkon játszanánk, mindenkinek egyformán jutna szil-
valekvárból, de nálunk nem lehet játszani, Birkás Pistáéknál sem, mert az 
apja ostorral üti a lovakat és mindig káromkodik. Mancikáéknál lehetne, 
de ő nem ember, csak lány. Rengeteg szamárságot tud összefecsegni. Azt 
állítja például, hogy a hattyúk nevetnek. 

– Nem nevetnek – mondom neki. 
– Nem nevetnek a hattyúk? – Rámpislog a sunyi, kormos szemével. 
– De nevetnek, én láttam, hogy nevettek, abban a másik tóban láttam. 
– Melyik tóban? 
Erre nem tud mit válaszolni, csak a vállát huzigálja. 
– Mi leszel, ha nagy leszel? 
– Anyuka. 
Ez Manci. Persze ő csak lány. Így érthető is, hogy ilyen buta. Sanyi vi-

szont fiú, de ha beszélni kezd, menten Mancivá változik. Meg különben 
is. A múltkor találtam egy gyönyörű üveggolyót, megmutattam neki. – 
Tudod mi ez? 

– Egy gömb. 
– Golyó. 
– Ez gömb, aminek az a neve, hogy golyó. 
Ilyen mulya. Hiába kapja a legnagyobb lekvároskenyeret. A többi fiú 

szóba se áll vele. Én se fogok. Már tegnap megfogadtam, de a nadrágom-
ba akaszkodik. És nem áll be a bagólesője. Rá se figyelek. Alacsonyan 
szállnak a fecskék, eső lesz. Tavaly is alacsonyan szálltak, az egyik bere-
pült a baldachin alá, szörnyen kalimpált a szárnyával, éppen a plébános úr 
feje felett. Csuda muris volt. Az élet rettenetes. Szijjas Gyurinak megfér-
gesedett a lába, és levágták. Most hosszú glottnadrágban jár, egyik szára 
biztosítótűvel van a térde alatt feltűzve. Később majd kap falábat. Most 
úgy ugrál közöttünk, mint a gólya. Holnap az ő udvarukon játszunk. Már 
előre örülök. Birkásékhoz is szívesen elmennék. Náluk még sohase vol-
tam. Birkás Pistának olyan vonata van, ami a falba megy. Az első kocsi a 
vésőkocsi, ez csinálja az utat, a többi meg robog utána. Már álmodtam is 
erről a vonatról. Kár, hogy Pista nem mutathatja meg, az apja miatt. 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1973. évfolyam 3. számában. 
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– A krokodil fekete és el van vágva a feje. 
– Kopj le. 
De nem hagyja abba. A krokodilról pofázik, hogy sárga foga van, meg 

roppant hosszú keze. Pontosan olyan süket dumája van, mint a Mancinak. 
– Vonatot láttál–e már? 
– Sokat. 
– Hát milyen egy vonat? 
– Fekete, mint a krokodil, csak sínen megy. 
– A falban is – teszem hozzá, de ezt igazán nem kellett volna az orrára 

kötni. 
– A falba nem megy, csak sínen. 
Tiszta dilinó. 
– Hát kéménye van–e? 
– Nincs kéménye a vonatnak, kéménye csak a mozdonynak van, meg 

hídja. 
– Hídja? 
– Ha nincs hídja, nem tud keresztülmenni a gödrön. 
– Kopj le. 
– A vonatnak nincs kéménye, csak a mozdonynak. A mozdony olyan 

fekete mint a krokodilus. 
– Hát kereke van–e? 
– Van, három. 
Befordulok az udvarunkba, és becsapom Sanyi orra előtt a kaput. En-

nek se ártana egy jó bunyó. Még mindig nem hordja el magát, a keríté-
sünkhöz törleszkedik. Na megállj, nyavalyás. 

– Hát apád miért nincs? 
– Azért, mert tehenünk van. 
Fölkapok egy jóformájú követ és fenékentrafálom. Most meg bőg. Így: 
– Bruhaha – akárcsak a Manci. 
Apa a tornácon ül Birkás bácsival. 
– Hátulról is elkapnám. 
– Á nem, elölről, sógor – hahotázik apa – a tőgyénél, tudod, a kezemre 

tekerném a két szőke huncutkáját, aztán így ni, előre, hátra. 
Ebből nemsokat értek, úgy látszik, meg akarnak ruházni valakit, de 

mégsem, mert végülis Julis néninél kötnek ki. 
– Olyan, mint egy ropogós újévi malac, csak meg kellene éppensütni. 
– Még a csontját is leszopogatnád. 
– Le én, sógor, le én. 
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Tudom, hiába kérdezősködnék, a felnőttekkel se lehet zöldágra ver-
gődni. Néha úgy beszélnek, mint mi, néha meg egészen másképp. Igaz, 
hogy én se mondok el nekik mindent. Pista vonatjáró meg se mukkanok. 
Az a hülye Sanyi más tészta. 

– Tudják–e, mit mondott Sanyi? Azt mondta, azért nincs apja, mert te-
henük van. 

– Höhö – röhög Birkás bácsi – hallod–e sógor? Hát ha neked anyukád 
lenne, akkor tehén is kerülne hozzá. Igaz–e? – Még barackot is nyom a 
fejembe. 

– Nekem nem kell anyuka – szegem fel az állam. 
Apám rámbámul, aztán egyszercsak elönti a méreg. 
– Takarodj innen, te lókötő. 
El is megyek. Nem jó a felnőttek szeme elé kerülni. Felkapaszkodom 

az ágyra, ahol a mama feküdt. Azt mesélték, belebújt a hideg levegő a 
gyomrába, és nem tudott kijönni onnan. Biztosan így volt, mert nagyon 
felpüffedt a hasa. De már erre is csak homályosan emlékszem, inkább 
olyankor, ha a mennyezeten megjelenik az árnyéka, tormát reszel, vagy 
petrezselymet vagdos. Ilyenkor a leheletét is érzem. 

– Te rohadt kölyök. 
Igen, ez az ő hangja, már nem is félek tőle. Pista vonatjára gondolok, 

amely a falba megy és mindenfélét el lehet rejteni a kocsikba. Ha egyet 
alszom, reggel lesz. Felébred Szijjas Gyuri, Birkás Pista, Rántotta, meg 
Dögkeselyű. Négy marcona légiós. Lehet, hogy folytatni fogjuk a fúrást a 
föld közepe felé, vagy elmegyünk rákászni a közeli patakhoz. Csak ezt a 
nyamvadt alakot tudnám lerázni valahogy. 

– Hová mész? 
– Mi közöd hozzá. 
– Tudom, hogy hová mész, Szijjas Gyuriékhoz, jöhetek én is? 
– Kopj le. 
Előrefeszítem a cipőm orrát, egy csomó por Sanyi képibe repül. Föl se 

veszi. Hol előttem, hol mögöttem nyargalászik. A főút végén Rántotta és 
Dögkeselyű ácsorog. 

– Mi az, a kistestvérkédet is elhoztad? 
Kicsit előremeresztem a homlokomat. 
– Hasbarúglak, ha vacakolsz – hadarja Rántotta. 
– Kinek a testvére? – mondom már egész a közelében. 
– Felőlem lehet a fülesbagolyé is, dehát azt beszélik, hamarosan testvé-

rek lesztek. Nekem egy. 
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Dögkeselyű békítően közénk áll. Elindulunk Szijjasék udvarához Sa-
nyi a nyomunkban, olyan mint a kullancs. Szijjasék pajtája mögött gyüle-
kezünk. 

– Fogjunk békát – nyafog Sanyi. 
Birkás Pista komoran bámul rám. 
– Én nem hívtam. 
– Fogjunk békát, olyan apró zöldet, befogjuk a gyufaskatulyába és 

kész a repülőgép. 
Hát ezt nem lehet kibírni. Ha összeverjük bőg. A végén még Juli nénit 

is ránkszabadítja. Sanyi előtt fúrni se lehet, mert kibeszéli. Pedig ma mi-
lyen jó alkalom lenne. Szijjasék elmentek kukoricát kapálni, csak a nya-
nya van itthon, az süket is, vak is. Beszállhat nyugodtan szájába a légy, 
azt se veszi észre. 

Valaki azt mondta. 
– Játsszunk malacperzselést! 
Eleinte ez is ócska javaslatnak látszott. Sanyi lefeküdt a kiégett gyep-

szélre, szemét lehunyta. 
– Én vagyok a kismalac. 
– Te hülye – kiáltott rá Szijjas – azt nem úgy kell. Állj négykézlábra és 

röfögjél. 
Sanyi elég gyatrán, de követte az utasításokat. Amikor megelégeltük, 

hogy olyan tehetségtelenül vinnyog, letepertük és szalmát csavartunk kö-
ré. A szalmát összemadzagoltuk rajta. 

Nem tudom kié volt a gyufa, mert a füstöt rámkergette a szél. Előbb 
vidáman ordítoztunk, aztán rémülten. Alighanem Dögkeselyű futott előt-
tem. Szijjas a kapujukig bírta szusszal, aztán csak a mankójával hadoná-
szott. 

Birkásék udvarán csattog az ostor. Nekem két fogam verte ki apám. 
Holnap állítólag mindnyájunkat elvisznek valahová. Csak addig bírjuk ki 
valahogy. Álmos vagyok. Rántotta az orrom előtt bukdácsol, beleharap az 
égbe, hű, milyen füstöltszalonna íze van. A ragyás pofájába bámulok és 
röhögök. 
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KABDEBÓ TAMÁS 

Búcsú Eldorádótól* 
 

Az öreg terepjáró elkelt, körülnéztem a lóvilágban vásárlás céljából. Ló 
sok van és hihetetlenül olcsó. Jó ló kevés. 

Lovat használnak a fuvarosok gumirádlis stráfkocsiba, rendőrök por-
tyán, katonák határmenti hadgyakorlatokon, hol út nincs, csak őserdei 
ösvény. Azelőtt lovak húzták a cukornádültetvények kanálisain a ponto-
nokat, lovon járt a felügyelő. A szavannákon ma is lóhátról terelik a gu-
lyát és néha még földet szánt, öreg boronát húzat lóval néhány indus 
földművesember. Vadló nincs, a szelídek őseit a spanyolok szállították 
Venezuelába galleonokon, onnan származtak át Guyánába, s vadultak el 
százával a szavannákon. A helybeli csiszárok a miniszterelnök lováért 
adnának a legtöbbet, két éve importálta angol istállóból. A kormányzó 
lova elhullt, mintha csak a gazdáját siratta volna. Előkelő mulatt patrícius 
család sarja volt a kormányzó, Oxfordban járt egyetemre, a királynőtől 
kapta a kinevezését és lovagi titulusát. Ha jól lesülök, feketébb vagyok, 
mint ő volt. 1968-ban az uralkodó szerecsen és az ellenzéki indus párt 
együttesen határozták el az új államforma, a Brit Nemzetközösség kerete-
in belül létesítendő kooperatív köztársaság létrehozását. Londonba ment 
tárgyalni a kormányzó, a fejére esett egy épülő ház állványzata, tetemét 
koporsóban hozták haza. Temetése napján – sokezer ember búcsúztatta – 
kilovagoltam a tengerpartra alkonyatkor. Egy negyedben vannak „milli-
omos utcák”, külföldi diplomaták lakják a kutyákkal, kerítéssel, őrökkel 
felszerelt villákat, és vannak „szegény utcák” is, ahol apró kulipintyókban 
húzódik meg a halásznép. 

„Áldja meg az Isten!”, köszönt rám a temetés estéjén egy öreg néger 
halász és megemeli szalmakalapját. Meglepetésemben megállítom a lovat. 

,,Magát is!”  
Felnéz az öreg, odébbsétál, szemügyre veszi a lovat, a lószerszámot, az 

embert. ,,Gyengül a látásom, kérem. Azt hittem, talán mégse halt meg”, 
mondja kézlegyintéssel. 

,,Kicsoda? Én?” 
,,Hát a kormányzó.” 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1973. évfolyam 4. számában. 
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Dehát meghalt, utánahalt a lova, felesége meg elajándékozta a saját 
kancáját. Egy vérből való volt Miss T. lovával, amit ma a város legszebb 
kancájának mondanak. 

Négy éves, még nem volt fedeztetve, pedig kétszer sárlott. Telt tompo-
ra, karcsú hibátlan lába, szép csűdje versenylóősöket sejtet. T. kisasz-
szonynak tanácsolom, fedeztesse be szürke kancáját a miniszterelnök fe-
kete ménjével. Az angol nő zavartan nevet, mint akinek szemérmetlen 
indítványt tettek. 

Felkeresem a második legszebb kanca tulajdonosát, tojásos 
Jaipersaudot. A város szélén lakik öt fivérével. Házában töméntelen pipa-
szárlábú indus gyerek, még több csirke, autók, motorkerékpárok, biciklik, 
targoncák. Kétszáznyolcvan dollárt kér a sötét pej kancáért, éves 
csikajával együtt odaadná négyszázért. A csikó sántít, szűgyönrúgta egy 
szerelmes csődör a mezőn. Bérbeveszem a lovat huszonöt dollárért ha-
vonta – ajánlom. Megállapodunk. 

A kanca patáján túlgyüremlett szaruréteg. Jaipersaud megígérte, hogy 
elhozza manikűröztetni a kovácshoz, ott találkozunk. 

Ténferegtem vagy egy órát a kovács előtt másnap, egymásután Jöttek a 
lovak, csak Starblacket nem hozták, a sötétpej kancát. Kiszemeltem hát 
egy szélesvállú sárga csődört, megkörnyékeztem a gazdáját. Kétszáz dol-
lár szép pénz, másnap házhoz hozza a lovat, ígérte. Megállapodtunk. 

Harmadnap visszamentem a tojásos Jaipersaudhoz. Mezítláb, cowboy 
kalappal a fején feszített az udvaron. Nem válik meg a lovától, mondta, 
bérbe se adja. 

Negyednap felkerestem ismét a kovácsot. Meghagytam, ha jóformájú 
lovat lát, küldje hozzánk gazdástul. 

Ötödnap négyen jönnek a házhoz. Kutyáim zenebonája üdvözli a lova-
kat, a macskák fölsuhannak a mangófára, csupán Gogo, a teknősbéka pis-
log flegmán a hibiszkusz bokor árnyékában, mint aki látott már ennél 
nagyobb csodát is. Az első ló kese, hórihorgas, ösztövér. A második a 
szélesvállú csődör, de most látom, hogy kos a lába. A harmadik csikó 
még, gyerek vezeti, a gyerek koromfekete, a csikón fehér zokni. 

„Lopott”, mutat a csikóra a negyedik ló gazdája, és bemutatkozik: Har-
ry Persaud-nak hívják. 

„És a lovát?”, kérdem, és közben nézem a gesztenyebarna karcsú mént. 
„Harry”, böki ki a fuvaros – mert az – s lábával, mint a ló kapálja a 

földet. ,,Rólam nevezték el a gyerekek”. 



 

187 

Száznyolcvan dollárért gazdát cserél a gesztenyebarna harmadfűcsikó.  
Fogai hibátlanok. A szár erős, a boka kissé túlkarcsú, a nyak hosszú és 
ívelt, homlokán fehér csillag: havasi gyopár. Megírjuk szerződést. 

A lábasháznak, amelyet béreltem, tágas udvara volt, előkertje gyepes, 
tele virággal, hátul gyümölcsfák álltak és a párás levegőben hetente 
arasznyit nőtt a fű. Harangkötéllel istállófélét kerítettem el Harry-nak a 
ház alatt, patkóit lefeszegettem, csak kövesúton járó lónak van arra szük-
sége. Porból és lukakból állt az út előttünk a száraz évszakban, amikor 
csak egyszer esett az eső naponta, s a vizet a napsugarak, mint az arany 
szalmaszálak a narancslevet pillanatok alatt fölszippantották; a nedves  
égzokogása színültig töltötte, tócsákká változtatta a lukakat, habár alko-
nyatkor azért kibújt a nap, hogy megnézze magát a tócsák tükrében. Az 
asszony virágaira jó volt a gőzölgő trágya, a kertészt kineveztük lovász-
nak, hétvégéken én almoztam, tisztítottam, etettem, fiókáim mosták, su-
vikszolták a lovat. Előző gazdájánál hat hetet töltött igába fogva, hat hó-
napot mint betört, szőrén lovagolt hátasló. A nyerget könnyen megszokta, 
egyszer rúgta csak ki kezemből a pányvát, amikor a kert sarkából meglát-
ta az útmentén legelő kancapárt és utánuk akart rohanni. Később annyira 
megszelídült, hogy reggelente röhögéssel üdvözölt, hátamra lógatta, ar-
comhoz dörzsölte okos lófejét. Este összesereglett a környék gyereknépe, 
nagyobbik lányom vágtázott a háztömb körül, a kicsi megtanult ügetni, a 
többi burzsuj gyerek tizenöt centért bérlovagolt egy kört, a szegények 
ingyen. 

Persze, nem ez volt a dolog lényege, erre kimustrált gebe is képes lett 
volna, nemhogy bővérű fiatal mén. Naponta elvitt az egyetemre s vissza-
hozott onnan Harry. 

Hatkor etettem, itattam, hétkor fölnyergeltem, félnyolc előtt indultunk. 
Zsákot kötöttem a nyeregkápához, benne pányva és az aktatáskám a napi 
munkához szükséges iratokkal. 

Miből állt a napi munka? Felerészben a bajok orvoslásából, felerész-
ben a könyvtárfejlesztési terv nyolc munkaórára eső porciójának kivitele-
zéséből. Lehetne lazsálni: fizetésem nem lenne se több, se kevesebb, ha 
nem dolgoznám ki a havi költségvetést, ha nem vezettem volna be a com-
puter könyvelést és listázást a folyóiratok kezelésére, ha nem indítottam 
volna továbbképző tanfolyamot, ha nem készítettem volna együttműködé-
si tervet, mely elvileg összekapcsolná az ország harminc könyvtárát, ha 
nem karoltam volna föl a bibliográfiát. Nem csak az hajtja a magamfajta 
embert, hogy „meg kell tennem minden tőlem telhetőt”, hanem az is, 
hogy érzi, más területeken, vagy más módszerekkel nem ér el semmit. 
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Tehát: nem elég azt a vasat ütni, amelyik meleg, de csak azt a vesszőt 
szabad meghajlítani, amelyik nem törik. Hétrét hajolni, talpat és miegy-
mást nyalni, dörgölődzni, hízelegni, sündörögni remek fegyverek azok-
nak, akiknek nem sülnek el ezek visszafelé a kezükben. Kiállni igazadért 
– mely egyébként oly időleges, és oly viszonylagos –, a tekintélyelvvel 
szembeszállva bírálni, csakazértis odamondogatni–, majdnem badarság. 
Mit számít az, végeredményben, magamnak, oly sokszor mondogattam, 
bandukolva kifelé a lovon, ha a könyvtár a jogos harmincas létszám he-
lyett huszonöttel dolgozik, ha évi nyolcezer tervbevett könyv helyett ötez-
ret osztályozunk csak, ha egy hétig begyűjtésre vár a posta, mert a kül-
dönc lóg vagy sztrájkol, ha a befutott hivatalos levelek fele válaszolatla-
nul marad? 

Végy példát a lovadról. Vágtára szólítod: üget; ügetésre ösztökéled: 
baktat, amíg nem használsz ostort, vagy kínálsz dupla abrakot. 

Fél kilenckor kezdek, a három mérföldet a háztól az egyetemig lépés-
ben is megteszi nyitásig a ló. Nem nógatom. Elhagyjuk a töltés házait, a 
töltésig elkísérnek a kutyák, onnan hazaintem őket, mi pedig könnyedén 
felkapaszkodunk a sínek melletti gyalogútra. Júniusban megszűnt a vici-
nális. Amíg élt és pöfögött, háromnegyed nyolcra ért az oszlophídhoz. 
Harry reszketett, ugrált a vasszörnyeteg láttán. A töltés keskeny, leeresz-
kedtünk az árokparti liliomosba, bevárni míg elzihál mellettünk. A karcsú 
vízililiomok mérföldnyi hosszúságban bimbóznak, nyiladoznak az árok-
part és a legelő között. Ahol megszűnik a láp, jácintmező váltja föl a lili-
omokat, nagyszirmú szagtalan vadjácint, ha leszeded, hamarosan elhervad 
a vázában. A jácintmező alatt kanálissá szélesedik az árok, mellette a föld 
árterület. A hét–nyolc hónapig tartó esős évszakokban felduzzad a kanális 
és elönti a legelőt. Itt vetette meg a lábát egy indus család. 

Naponta láttam őket, a korombeli, de megviselt férfit, reggel a 
senkiföldjét töltögette vasvillával, azt a csíkot, amelyet a kanális és a le-
gelő közt kihasított magának. Fa van az erdőn, amennyit akar az ember. 
Friss, vékony rönkökből vert le cölöpöket, drótból, vesszőből fonta, tol-
dozta a kilenc gyerek a kerítést. A karonülő tizedik még csüngött az anyja 
széles erős mellén. 

Délben, amikor visszafelé ügettem a töltésen, láttam, a széllelbélelt 
bádogkaliba résein keresztül, hogy ez a gyerek még szopott. Sabalára 
gondoltam a Bhagavadgita csodálatos tehenére, szomorú uszony–arca 
volt, és csak adott, adott, megtett mindig mindent, amit kértek tőle. 

Két tehene volt a családnak, az egyik vemhes, a másik borjas. Tőlük 
vettük a tejet, mutyiban, mert tejárusítási engedélye csak az egészségügyi 
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ellenőr által jóváhagyott tehenészeteknek van. A szövetkezeti tej pasztöri-
zált és tejporral kevert. Hozzánk Sabaláék növendéklánya hordta a tejet, 
iskolából hazaérve, a koraesti fejés után. Mondtam is a lányomnak, ami-
kor lusta volt kitisztítani a csizmám: ,,Nézd meg Sabaláék veled egykorú 
lányát! Hajnalban a szomszédhoz, este mihozzánk cipeli a tejet. Nincs 
ideje úrlovaglásra. 

Visszavághatott volna a lányom: ,,Nézd meg az ő apját! Veled egyidős. 
Csomókban hullik a hajaszála. Hajnalban kezdi földje védelmét az eső 
ellen. Délben a piacra viszi a konyhakerti termékeket. Ebéd után gyomlál, 
a délután hűvösében ásni kezd. A munka befejeztével a pocsolyaszagú 
kanálisban mosdik. Ez is az esti pákászás velejárója. Ő mikor olvas, szó-
rakozik és főleg: mikor pihen?” 

A mikrokozmoszban néha monológusaira is feleletet kap az ember, raj-
ta áll, kielégíti-e a válasz. Jobboldali szomszédom férjhez adta legidősebb 
lányát. A menyegzőre mindannyian hivatalosak voltunk, az ötszáz hindu 
mellé csatolt kis fehér csapatot erősítette családom. Én már láttam indus 
esküvőt, vadkacsázni mentem aznap. A lagzi napján korán lefeküdtem, 
hogy kialudjam magam a hajnali récelesig, de aludni sokáig nem lehetett. 
„Éktelen dobolás, citerapengetés, síp és fuvolaszó verte föl a környék 
csendjét, az eresz alatt lakó fehér uhubaglyot és a korán alvókat. 
Cikkáztak a denevérek a fülsiketítő dobszótól remegő levegőben, de a 
zokszó belémszorult, mert fölismertem a környékbeli gyerekek, lovagló-
tanoncaink majd mindegyikét, s a táncoló menet élén, dobbal a nyakában, 
dobverőjét sűrűn pergetve, Sabala férjét. A lámpavilágnál átforrósodott, 
szinte átszellemült fénylő, fekete barázdált arca, maradék haja ritmikusan 
legyezte átizzadt homlokát, s ott volt a menetben, mögötte lépdelt kilenc 
gyereke. 

„Nagy megtiszteltetés volt ez egy Chandala sarjának”, mondta az 
örömapa két héttel később, amikor kijött a háza elé megnézni, hogyan 
lovagol kisebbik lánya. 

,,Ez a legtöbb, amit elérhet” kétkedtem tapintatlanul, ,,hogy muzsikus 
lehet egy esküvőn?” 

A bölcsek, meg a bölcsességet színlelők megbocsátó mosolyával nézett 
rám a hindu pundit. ,,A magasabb kaszthoz tartozó vendégek között nem 
érezné jól magát.” 

,,Hm”,– (mi mást mondhat erre az ember?) 
Aztán úgy jött ki a lépés, hogy néger küldönceink egyike ebédidőben  

házhoz hozta a hivatalos csomagot. Asztalhoz ültettem. Ragyogott az 
örömtől. Másnap kölcsönkért tőlem tíz dollárt. Megadta egy héten belül, 
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de még aznap kölcsön akarta kérni az egyik, akkor még üres könyvespol-
cot a könyvtárból. 

,,Nem lehet”, mondtam. 
,,Vissza fogom hozni”, kérlelt. 
,,Nem adhatom kölcsön, ami nem az enyém.” 
Másnap beteget jelentett. Harmadnap áthelyezését kérte. ,,Miért akar 

elmenni?” 
,,Maga megvonta tőlem a barátságát”, mondta komoly szemrehányás-

sal a hangjában. 
,, Dehogy vontam. A könyvtár könyveket ad kölcsön, nem polcokat.” 
A fiúban mozgott valami, esti iskolába járt, vizsgákra készült. 

,,Könnyű egy küldönc fejére olvasni”, felelte. 
,,A kultuszminiszternek sem adnám kölcsön a polcot!” 
Nézett rám egy darabig, aztán megcsóválta a fejét és elment. „Ekkorát 

hazudni!”, gondolta magában. Törzsi elméjébe nem fért bele, hogy aszta-
lomhoz ültettem, de megvontam tőle a „protekciót”. Elmondtam a törté-
netet a punditnak. ,,Hinduk között ez az eset elképzelhetetlen lett volna”, 
csóválta a fejét. ,,Ön”, folytatta, szigorúan  nekemszegezve a nagyujját, 
,,nem fogadja el a dharmát”. 

Magyarázatot kértem. ,,A dharma”, ingatta fejét a pundit, ,,viselkedési 
kódex, a helyes cselekedet normája. Szavaink, tetteink egyéni dharmáink 
szerint változnak, s a dharma függ a születéstől, a kaszt és a szellem kivá-
lóságától”. 

,.Szóval a Sors”, summázott európai agyam. 
Megint a szelíd, szinte bocsánatot–kérő Brahma mosoly. ,,A sorsát 

senkisem kerülheti el, a múlt, jövő, jelen, csupán összefut a mában.” 
,.A pillanat a cselekvés térképén közlekedési csomópont”, summáztam 

ismét. (És még hozzágondoltam azt is, hogy T. S. Eliot a Burnt Norton 
első részében hasonló húrokat pengetett. Bizonyosan az indiai filozófia 
tételeit építette bele a költeménybe.) 

A hindu pap kezdett bemelegedni: ,,A dharma a helyes út. A szegény 
embernek ösvény, a jómódúnak műút. Bármilyen irányban térjél le róla, 
dharmádban tért fog nyerni a gonosz.” 

,.Nem hiszek a gonosz hatalmában”, mondtam szintén nekihevülve 
kissé. ,,A gonoszban sem hiszek. A rossz, a szenvedés, a baj, fatális félre-
értések torlódása. Nincs ember, aki öncélúan gonosz lenne. A betörés 
ösztökéje a szegénység, a gyilkosságé a bosszú, a nemzetirtásé az őrület. 
Valahol megbillen a mérleg, s az egyén, a nemzet, a faj úgy érzi, ki kell 
egyensúlyoznia a dolgokat. A keresztény vallásban is a gonosz dogmati-
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kája a legfelfoghatatlanabb számomra. Hogyan engedheti meg a rossz 
tevékenykedését a Mindenható Isten? És ha már megengedi, hogyan ítél-
heti örök kárhozatra azokat a „gonoszokat”, akiket nem térített jobb útra? 
Isten végtelen jóságával – és főleg bölcsességével – összeegyeztethető–e 
az a bosszúállás, hogy örök kárhozattal bünteti a percnyi földi élet meg 
nem tért bűnösét?” 

A pundit bólogatott. ,,A hindu vallásban a föld a szenvedés forrása. 
Iswara, Narayana, Mahashakti, a háromarcú, de örökkévaló fölséges Isten 
földi inkarnációin keresztül segítik az embert az életúton. A reinkarnációk 
tisztulási folyamata a földi élet. A világ végén megszűnik minden történés 
és cselekedet, elcsitít mindent az örökkévaló Isten.” 

Sabaláék konyhakertjének a túlsó sarkában áll és virágzik a villámsúj-
totta fa épenmaradt ága. Koronáját megperzselte egykor a villám, majd 
belekapaszkodott a szélvész és a fát derékba törte. Mint a vesztes csatát 
csonkán, de túlélő harcos dacosan virágzik az épenmaradt ág lombja. 
Hozzá kötöm a lovam, ha útközben a ledőlt korona  mögé szólít a termé-
szet. 

A vasúti töltéssel párhuzamos árok derékszögben találkozik a délfelé 
vezető védőgáttal, mely az egyetemi campus nyugat–délnyugati  határát 
alkotja. Valamikor végig lehetett lovagolni a védőgáton, vaskapu és szö-
gesdrót készteti a lovast és lovát, sőt a környéken legelésző teheneket és 
birkákat is, hogy más bejáratot keressenek. Az egyetem megnyitása után 
még hónapokig csapatostul lepték el a bevezető műutat az állatok, elhódí-
tott legelőjüket keresve. Ma már beakad a tehén lába a grádicsba, az óva-
tos ló patája éppenhogy fediközeit. Átjutva ez akadályon sebes vágtára 
szólítom a lovat a bársonyos füvön. A gyepen egysorban gyümölcsfacse-
meték, ideális terep szlalomozni. Félkézzel fogom a szárat ilyenkor. 

Egyízben, balra az úton autók előzgették egymást, az egyik vezető du-
dált, a másik beletaposott a fékbe, a harmadik lecsúszott a műútról a fűre, 
a ló meg nekiiramodott a zajtól, lesunyta a fejét, s én a nyakán keresztül 
bukfencezve kóstolgattam, valóban olyan bársonyos-e az a fű és puha-e 
alatta a talaj? Harry átugrott fölöttem és rögtön megállt. Szelíden hátrané-
zett: feltápászkodom-e? 

Többé nem szlalomoztam a növendék gyümölcsfák között a bársonyos 
gyepen. 

Az autókból látták, mi történt. Az egyetemi Fekete Hatalom egyik szó-
szólója ült a vezető mellett, megállította a kocsit, odajött hozzám kérdezte 
segíthet-e? Ő volt az, aki egy gyűlésről hazajövet heverni hagyott az úton 
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egy magatehetetlen beteg öregasszonyt, a saját fajtáját. (Kérem a jámbor 
olvasót, magyarázza ezt meg nekem.) 

Nyugatról kerülöm meg az épületeket, úgy jutok el a könyvtárig. Le-
nyergelvén, északnyugati tartóoszlopához pányvázom a lovat. Míg én 
dolgozom, ő legel, ebédszünetben aztán cserélünk. A déli napon ő izzad 
jobban, mire hazaérünk. 

Az esti munkát kifejezetten szereti. Türelmes a gyerekekkel, barátsá-
gosan röhög a lányomnak. Nem is vele akad baj, hanem egy környékbeli  
utcagyerekkel, aki kővel dobálta, csúzlival lődözte, vesszővel riasztgatta. 

A sarkon lakó szerecsen ékszerész ikerfiai mutatták meg, hol tanyázik 
a veszélyes csibész. Ostor volt a kezemben, indián szakácsnőnk kisfia 
velem. Jöttünkre a tíz–tizenkétéves imposztor átugrotta düledező viskójuk 
kerítését és szélsebesen elrobogott a szomszédos kerteken keresztül. 

„Na majd megmondom az apjának”, mormogtam, megtaszítva a rozo-
ga lécajtót. 

,,Nincs apja, Sir”, szólt Trevor. 
Nyilván nem is volt, gondoltam. ,,Hát akkor az anyjának.!'. 
,,Anyja sincs, Sir.” 
„Kije van?”, fordultam a gyerekhez, aki, mióta ismerem, nem hozako-

dott még elő ennyi információval. 
,,Bátyja.” 
,,Az mit csinál?” 
„Pöcegödröket tisztít. Stinking Jack-nek (Büdös Jóskának) hívják a 

környéken. 
,,Idefigyelj Trevor. A lókötőt most úgy sem keríthetjük kézre, árkon–

bokron túl van az már – de mondd meg a haverjainak, hogy azt üzenem: 
Szíjat hasítok a lóháborgató bőréből, ha mégegyszer hozzányúl 
Harryhoz.” 

,,Yes Sir.” 
A ház előtt szokott legelni barna ménünk, egy villanyoszlophoz kötve, 

jó hosszú kenderkötéllel. Csak egy órára hagytuk teljesen magára a házat, 
s előtte a lovat – teniszezni mentünk. Időközben besötétedett. Kőhajítás-
nyira az egyenlítőtől gyorsan megy az, mintha a délutáni színorgia befe-
jeztével az égi fővilágosító kikapcsolná a jupiter–lámpát. Visszafelé jövet 
a töltéstől a házig négy ló baktatott el mellettünk, de a sötétben egyikben 
sem ismertem Harry-ra. A házunk előtt megdöbbenten észleltük, hogy se 
ló, se kötél. 

Usgye körberohanok a környéken, ki látta a lovamat; vitte-e, hajtotta-e 
valaki? Így felel a hindu papné: 
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„Itt volt az a kis árvagyerek, azt hittük, maga küldte. Eloldozta a köte-
let, a lovat elengedte a többivel.” 

Másik szomszédom Narain akkor tért vissza a kikötőből. A fiát is taní-
tottuk esténként lovagolni. Ismerte a környéket, mint a tenyerét. A vasúti 
váltókezelőnek van három lova, mondta, ott lesz velük az enyém, negye-
diknek. Ott is volt. Hazavezettük. 

Nem legelt többet a ház előtt Harry esténként, a lovász–kertésznek pe-
dig meghagytam, ha legelteti, pillanatig se tévessze szem elől. Pár hétig 
nem mutatkozott a lókötő. Aztán egy vasárnap délelőtt megjelent a kertek 
alatti kislegelőn huszadmagával. A váltókezelő három sárga lovát vezette 
a gyereksereg, két szép kancát és a nagyobbik csikaját. Zabla híján köte-
leket tettek a lovak szájába, Innen is, onnan is vesszőkkel suhogtattak, 
mintegy vesszőfutást rendeztek nekik. Az árvagyerek hol ennek, hol an-
nak a lónak a hátán, s ült bármelyiken, habár vágtázott a ló, mint a cövek. 

„Zavard el őket Apuka”, kérleltek lányaim, ,,kínozzák a szegény lova-
kat.” Trevor is megkockáztatott egy félmondatot: ,,Most elfoghatná azt a 
fiút, Sir ... ” Elfogott, engem fogott el a kétség. Magam is árvagyerek vol-
tam. S amikor lovainkat elveszítettük, én is ott lovagoltam ahol tudtam. 

Mialatt magamban dilemmáztam, odament a lófuttató csoporthoz a 
hindu pundit legkisebb lánya, Véda, és így szólt a lókötőhöz: ,,Azt kívá-
nom, hogy a következő életedben ló legyél, s úgy bánjanak veled, mint te 
bánsz ezekkel a lovakkal.” 
 

Telt múlt az idő, hároméves szerződésem utolsó hónapját tapostam. A 
„Gyémánt” nevű cukorültetvény agronómusa, John Smith barátom ké-
szült megvenni a lovam. Az ültetvény légvonalban mintegy tizenkét mér-
földnyire fekszik a várostól, de légvonalban nem lehet lovagolni, csak 
ösvényen, vagy úton. A műút használatáhozmeg kellett volna patkoltat-
nom a lovat, mely a patkótól ugyancsak elszokott. Maradt az ösvény – 
illetve térképpel, iránytűvel utat találni az egymásba érő cukornádültetvé-
nyek zeg–zugain keresztül a „Gyémánt”-ig. 

Csütörtök reggelre tűztem ki az indulást, szerda délután ellopták a lo-
vam. Esős nap volt, s ahelyett hogy hazahozta volna a lovász délben Har-
ryt, kinthagyta legelni. Délután bejártuk a környékbeli villákat és viskó-
kat, fűt–fát és öt dollárt ígértünk a becsületes nyomravezetőnek. Baloldali 
szomszédom, a kínai biztosítási ügynök azt tanácsolta, nézzem meg a 
vágóhídon. A tolvajok sokszor ott vesztegetik pár dollárért az elcsórt lo-
vakat. Rohanás a vágóhídra – jutalmat ígérek ott is –, tartsák, ha valaki 
behozza a lovat, ne készítsenek belőle kolbászt. 
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Hirdessek az újságban tanácsolta titkárnőm, egy szép csendes fiatalasz-
szony. Mondassam be a rádióba, javasolta Mrs. S. könyvtári jobbkezem. 
A legtöbb hasznos, gyakorlati tanácsot e két szép szorgalmas és dolgos 
asszonytól kaptam az elmúlt esztendők során. Pár évvel ezelőtt, amikor a 
helybeli fiúkollégium raktárában először könyveket kezdtek gyűjteni a 
majdani könyvtárra, Mrs. S. egy szerecsen adószedőből lett katonatiszt 
karakán félvér felesége lett a megbízott könyvtáros, s az én titkárnőm volt 
az első asszisztense. A könyvkollekció nőtt, a katonatiszt rangban emel-
kedett. ,,Remekül bánik az embereivel”, hirdette a fáma. Amikor jöttem, 
már ő volt a helybeli két hadosztály közül az egyik parancsnoka. 
,,Katonái bálványozzák”, mesélték sokan. Aztán, a kövér miniszterelnök, 
egyik napról a másikra elcsapta az egész hadvezetést, helyükbe párttago-
kat nevezett ki. S. ezredes, nagy behemót mosolygós ember, akkor az 
asztalra borult és sírt. A felesége megőrizte magabiztosságát: „Kisebb a 
felelősség, több a biztonság.” Okos asszony, érdemes rá hallgatni. 

Kihirdettem tehát az újságban és a rádióban: ,,Elveszett Harry nevű 
gesztenyebarna ménem. Ismertető jegyei: homlokán fehér csillag, nyakán 
és farán HM 50 jelzés. A becsületes megtaláló jutalomban részesül.” 

Másnap délután Mária, indián szakácsnőnk meséli, hogy reggel megje-
lent egy öregasszony, aki a város szélén látott egy· lovat. Jutalmat kért. 
Délelőtt eljött a szomszédos német követség éjjeliőre, aki a város közepén 
látta a lovat, hazafelé menet. Jutalmat várt. Délben bekopogtatott négy 
gyerek és kérdezték, mekkora a jutalom, mert elmennének megkeresni a 
lovat. A szomszédom szerint ők lopták el. Harmadnap reggel felhívott az 
irodában a ló előző tulajdonosa, Harry Persaud és közölte, hogy nála van 
az elveszett mén. 

,,Miért nem hozta vissza rögtön?”, kérdeztem. 
,,Dolgom volt vidéken”, felelte. 
Napszállta után éktelen kutyaugatás hallatszott mindenünnen A rablók 

ellen minden környékbeli háztartás féltucat ebet etet, ezek egymást riogat-
ják, mihelyt egy idegen megjelenik az utca végén. Ezúttal volt mit 
ugatniok. Stráfkocsihoz kötve, mellső jobblábára kissé sántítva megérke-
zett hátaslovam Harry. A kocsin Harry Persaud ült elől, mögötte még hú-
szan. Mind jutalmat várt. Feleségem az ablakból lefilmezte a menetet, és 
azt az emlékezetes pillanatot, amikor jobbkezemből egy üveg whiskyt, 
balkezemből egy üveg rumot vett át Harry Persaud a becsületes megtalá-
ló. 

Az eldórádói falónak és könyvesgazdájának összefonódó története ez-
által berekeszttetik. 
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Post scriptum: Augusztus 20-án, Szent István király és az Új Kenyér ün-
nepén, az Orániai Herceg nevű holland óceánjáró fedélzetén írom ezeket a 
sorokat. Az Atlanti–óceán háborog, Amszterdam még ezer tengeri mér-
földre van. Még a közvetlen élmény erejével hat a múlt, nem kellett sem 
színeznem, sem nagyítanom, sem túloznom, olyan közel jártam az igaz-
sághoz, amennyire ezt az íróember szubjektív mivolta megengedi. Haza-
felé visz a hajó, recseg, ropog, nyekereg. Utolsó atlanti útján forgatja a 
szél, cibálják, lengetik a tarajos hullámok. Ha megérkezünk a holland 
fővárosba, ott dobraverik majd az Orániai Herceget. Délamerika és Euró-
pa között megszűnik az utolsó luxushajó–járat. 

A lovam után ezt sajnálom legjobban. 
Pedig Harrynak jó sora lesz. Az utolsó héten, miután gondos ápolással 

helyrehoztam bicegő lábát, kilovagoltam rajta a cukorültetvényre. A hét 
órás lovaglás minden percét áttüzesítette a nap. A cukornádtenger köze-
pén sokszor megálltunk inni, vagy tájékozódni. Félúton Harry megijedt 
egy közeledő traktortól s belehátrált kanálisba. A fürdés mindkettőnket 
lehűtött. Aztán megszáradtunk, megérkeztünk, megetettek bennünket. 

Az óceánjáróból pedig – ha épen túléli ezt a vihart – talán éppen kirán-
duló–hajó lesz a Földközi–tengeren, melyet Odysseus fedezett fel az óko-
ri világnak. 

És én? Belőlem mi lesz, velem hogy lesz? 
Isten tudja. Egy azonban bizonyos: indulásom napján lemondott kor-

mány. Mindig éreztem, hogy nagyrabecsülnek Eldorádóban, ezt azért nem 
sejtettem volna. 

Kelt: Az Azori szigetektől keletre. 
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FERDINANDY GYÖRGY 

Szürke taxi * 
 

Ember soha ne maradjon útiterv nélkül. Legyen időbeosztása, tennivalója. 
Beidegződései, gondolatsorai. Lássa önmagát menet közben, és tartsa 
tiszteletben a látszatokat. Bástyázza körül magát felszínnel, légüres térrel. 
Mert előfordulhat, hogy minden összeomlik. Minden. Hogy egyik napról 
a másikra csak a szokások szárazszerkezete marad. Meghalni sem tud, aki 
nem veszi őket halálos komolyan. 

Próbálom figyelni: mit gondolok, mit csinálok. Hogyan telnek az órák, 
a napok. Reménytelen. Észre se veszem a váltakozó éjjeleket, nappalokat. 
Nem alszom, nem hinném. Nincsen soha éjjel. Valahol a felhők felett a 
repülő nyugati irányban halad. Zúgás, távoli, tompa közeg. Mint aki mű-
tét után az üres kórterem homályában magára marad. 

Valamivel a gép indulása előtt bemondták a nevemet. Senki sem je-
lentkezett. Később (már a kifutópályán) a steward a vállamra tette kezét 
(jegyem nem a főszezonra szólt eredetileg). A továbbiakra nem emlék-
szem, valószínűleg kifizettem a különbözetet. út közben nem álltam fel a 
helyemről, nem ettem, nem aludtam, nem gondoltam semmire sem. 

Csak mozaikkockák vannak. Suttogó hangszórók, várótermek, felhők, 
folyosók. A futószalagon bőröndök, ládák között észreveszem lassan kö-
zelgő barna kofferomat. Állok a sorban, figyelem. Amikor elém ér, ki-
emelem, visszafordulok, senki se vár, félkezem a levegőbe akad. 

Hajón érkeztünk, hajnali ötkor vetettünk horgonyt. Most is körülbelül 
annyi lehet. Ugyanezek a gyűrött barna vulkánfíber lemezek. A két kicsit 
karban vittük át a hídon. Nem kaptunk levegőt: még nem ismertük a párás 
egyenlítői meleget. 

Taxiba ülök, a sűrű gőz arcomba vág. Ingem, nadrágom testemre ta-
pad. Tompa zúgás. Mi újság ideát? – hallom a hangom. Meddig volt tá-
vol? – kérdez vissza a sofőr. Meddig is. Mikor is mentünk el. Nem fele-
lek, a társalgás abbamarad. Elhagyjuk a várost, az út kúpalakú hegyek 
között kapaszkodik. Az ég lilából szürkére vált, lent a völgyben sűrű köd 
gomolyog. Az intézet még zárva, szokás szerint égve felejtették a villa-
nyokat. A portásfülkének támasztom a hátam, lábamhoz állítom a bőrön-
döt. A csúcsok felett felkel a nap. 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1973. évfolyam 5. számában. 
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Az éjjeliőr. Leveszi sapkáját, beszél. Négy évig éltem Panamában – 
mondja. De soha nem tudtam elfeledni ezeket a hajnalokat. Egy diák. Ez 
is beszélgetne. Hol lakik? – kérdi. Mutatom a vulkánfíbert. Leül a földre, 
tornacipőt húz. Helyben szökdécsel, előírásosan végzi a bemelegítő gya-
korlatokat. Kinyitják a kaput, bemegyek. Az ügyeletes késik. Szünnap 
van, nem tudta? Szünnap? A felfedezés évfordulója. Felfedeztek. Magát? 
Állok a kapuban. Holnap reggel megkezdhetem a szokásos mozdulatokat. 

Nem tudom, mennyi idő telt el. Taxit keresek. Nagyanyám felveszi a 
kagylót, tárcsázik. Huszonöt–hetvennégy–huszonöt. Kérek egy kocsit, 
halló, nagytaxi, igen, Zólyomi út huszonegy. Hívjon kéktaxit, mondja 
nagyapám, de nagyanya a szürketaxi mellett marad. Nincs szabad kocsi – 
sóhajtja. Kellemes izgalom. Cirkuszba megyünk. Nézem dundi öcsémet, 
szöszke kishúgomat. 

Hívja fel Haltenbergeréket – ajánlja nagyapám. Még leérünk félóra 
alatt. Huszonöt–hetvennégy–huszonöt. Nem felejtettem el a számot. Na-
pokig, hetekig hívtam. Hallgattam az ismerős csengőt: a vége felé kiha-
gyott. Nem vette fel senki. A két öreget akkor már maguk alá temették a 
romok. A telefon maradt meg egyedül, fent lóbálta a szél a csupasz fala-
kon. Piroskám, mondja nagyapám. Még leérnénk egy félóra alatt. 

Megérkezik a taxi. Szürke, motorja dohog. A sofőr leveszi ellenzős 
sapkáját, a nagyságos úr? – kérdi. Méltóságos, helyesbít nagyanyám. 
Feller úr kövér, arca nyugodt. Vizet tölt a tartályba, hátracsapja a tetőt, a 
beszélgetésnek végeszakad. Indulunk. Vasárnap délután van, bágyadtan 
süt a nap. 

Úgy látszik, valamire kell gondolni. Olyan ez is, mint a lélegzés. Ha 
visszatartom, kirobban. Legokosabb, ha hagyom. Megyünk le a városba. 
A féllábú fekete bódéjánál megállok, gyümölcsöt veszek. Leérünk a he-
gyekből, friss szellő támad. Nemsokára megy le a nap. Ilyenkor este ma-
gához tér az ember. Terveket sző. Mit mondok nekik, hogyan nyújtózunk 
el a ventillátor széles szárnya alatt. Várnak. Kifizetem a sofőrt, megállok, 
nézem a vakító fehér épületet, a lágyan kanyargó pálmasorokat. Itt lak-
tunk. Benyitok az irodába, a zúgás szövete darabokra szakad. 
 
A lakásunkat már kiadták, de a szomszédos stúdió (két orvostanhallgató 
élt itt) szabad. Ugyanaz a konyha (a kredenc szegélyére vissza kell ra-
gasztani az apró égszínkék búzavirágokat). A szoba teljes hosszában nyi-
tott, a szúnyogháló itt is leszakadt. A balkon akkora, mint a szoba. Itt sü-
töttük izzó parázson a halat. A kilátás is pontosan ugyanaz. Balra a régi 
város, a kikötő. Távcsővel figyelte az óvilágból érkező hajókat a fiam. 
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Szemben a bankok felhőkarcolói, alattuk állóvizekre épült kalyibák. Jobb 
kéz felől a laguna fekete vize, majd a repülőtér betonszalagja, esténként 
narancssárga reflektoroktól övezett. Véges–végig a látóhatáron: a tenger. 
Itt álltunk, szorosan egymás mellett, éveken át. Szótlanul követtük a távo-
lodó gőzösöket, terveket szőttünk, lehetett. A gyerekek lent játszottak a 
parkban. Az erkélyről minden zugát belátja a szem. Kergetődztek kiabál-
tak. Sötétedik. A sétányok ilyenkor már üresek.  

Végignyújtózom az ágyon. Így nem látom csak az ibolyakék csillagos 
eget. Meg nem tudok gondolkodni, a mellkasom él, csak a gyomromba 
markolnak vasmarokkal zavaros félelmek, örömek. Később megszólal a 
csengő. Rohanok, az ajtónak esni. A portás kezében a szerződés három 
példánya: aláíratja velem. Tetőtől talpig reszketek. Folyik rólam a verej-
ték, vízcsapot keresek. Szakadozik a zúgás szövete, ezt kerestem volna, 
ezért jöttem volna vissza ide. Az erkély panorámikus vásznán átúszik az 
éjjeli járat hétnegyvenhetes acéltömege. 

Reggel munkába megyek. A tennivalók szilánkjai napirenddé állnak 
össze. Visszanézek a sarokról, mint azelőtt. Este az önkiszolgáló– boltban 
megveszem az egész heti szükségletemet. Tolom a kocsit, gépiesen rako-
dom a megszokott ételeket. A kassza előtt elszédülök, meg kell kapasz-
kodnom. Öt személyre vásároltam! Nagy gyengeség fog el, valaki szól 
hozzám, arra sincs erőm, hogy megrázzam a fejem. Újra körbejárom a 
polcokat, mindent a helyére teszek. Öt személyre vásároltam: meddig 
tarthatott? Félórát? Teljes félórát nyertem. Hazamegyek. Ma este nem 
eszem. 

A szombat, a vasárnap a legnehezebb. Ilyenkor mozdulatlanul várom 
az újabb jeleket. és ezek egyre érkeznek. Egyszer háromkerekű bicikli 
nyikorog végig a folyosón (még meg is áll egy pillanatra az ajtóban), 
máskor lányom sárga fürdőruhája villan elő a medencéből. Csak egy szá-
zadmásodpercig tart. De azért biztonság kedvéért megnézem mégis, le-
megyek. Az óvodából is felhallatszik délelőtt a zsivaj. Ezt már megszok-
tam. Néha még mellbevág egy–egy hang, de már nem rohanok le, ülök az 
ágy szegélyén, tördelem a kezem. 

Sétálok, ez is jó. Nem ismer fel senki, szakállam nőtt, orromon fekete 
szemüveg. Úgy teszek, mintha újságot olvasnék. Egy szőke fiúcska min-
den nap odamerészkedik, megbámul. Tömzsi lábaszárán lóherealakú bar-
na anyajegy. Jó napot bácsi – köszön. Köszörülöm a torkom. Miért ülsz itt 
mindig? He? Összehajtom a lapot, remeg a kezem. Akarsz játszani? Felál-
lok. Régen én is félénk voltam, szól utánam még mindig reménykedve a 
gyerek. 
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A nagyáruházakba is bemegyek. Előretartott kézzel hasítok utat a tö-
megben, nézem az embereket. 

Egyszer anyám elesett. A Vércseköz sarkán enyhén lejtett a járda, tél 
volt, az utak jegesek. Emlékszem, barna irhabunda volt rajta, kis szőrme-
kucsma, magasszárú csizma. Milyen szép lehetett. Térdéről foszlányok-
ban lógott a lucskos selyemharisnya, a hó is véres volt körülöttünk, és én 
nem sírtam, de a gyomromban éreztem a rettenetet. Apám nem volt ott-
hon, és nekem mondanom kellett volna valamit, vagy, tennem: de én csak 
álltam. Mikor anyám kimosta, bekötözte sebet, rámnézett, felnevetett. 
Napos, sziporkázó tél volt délelőtt tíz óra lehetett.  

Egyre többet alszom. Gyakran felriadok, félálomban megtapintom ma-
gam mellett a helyet. Álmodom is, nappal csakúgy, mint éjjel. Vasárnap 
délután például hirtelen (ezúttal minden tévedést kizáróan) álomtól része-
gen támolygok az erkélyre, tényleg, ő az, ott áll a biciklije mellett, lá-
nyom, fiam közreveszik, mi történt? Nem jön hang a torkomra. Bár csak 
ne rohantam volna, hiszen láttam őket, és ők is felemelték a fejüket! De a 
lift hosszú, hosszú percekig zuhan, és mire leérek, a sétányok üresek. 
Eszembe jut, hogy talán a mosógépeknél vannak, arra szaladok, és akkor 
– a zárt üvegajtón át, a gép mellett, a tiszta fehérneműt hajtogatva – éde-
sem! kiáltom. Kicsit felemeli a fejét, enyhén féloldalt, szokása szerint. 
Édesem! ököllel verem az ajtót, egyre párásabb lesz az üveg. Most, most 
még hallom a hangját: igen, édesem – suttogja távolról, egyre távolabbról. 

Vasárnap délután van. Epét hányok, torkom bedagad. Nem tudom le-
nyelni a könnyeimet. .. 
 

Az állandó tompa zúgás lassan megszűnik. Egyre nagyobb lesz körü-
löttem a csend. Beszélnem kell, mert megfojt. A hangom félelmetes, ide-
gen. Hallom: kiabálok. Abortus–adipositas! Apám Bayer-évkönyvében 
ezek voltak az első címszavak. Minden évben neke adta őket, volt bennük 
egy fehér rész, egy kék, és végül rózsaszínű lapok. Abortus–adipositas! 
Colgata, Binalca! Martini, Rossi! Úgy látszik, csupa egymással harcban 
álló szópár tölti ki gyermekkoromat. Ki tudja ma már, mi volt a Binalca. 
Hát a Rossi. Jómagam se tudom. Szürketaxi – kéktaxi! Ez legalább tiszta 
ügy: mindkettő csődbejutott. 

Azokban a napokban (álltam a szemerkélő esőben) egy pillanatig sem 
hittem, ami történt. Nem szóltak hozzám. Itt, igen. Itt megtaláltam még 
friss, meleg emlékeiket. 

Most mégis lassan elmaradoznak. Egyre sűrűbb lesz a csend, a ma-
gány. Már nem riadok fel kiáltásukra, és ha kiállok az erkélyre, a sétá-
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nyokon már nem őket keresem. Nem nyitok ajtót, ha csengő szól, az önki-
szolgáló–boltban konzervesdobozokat veszek, tömény szeszeket. Nem 
tévesztenek már meg a zajok, a színek. Pedig mindent megpróbáltam, 
tartóztattam őket, ittam, könyörögtem, a falakra ragasztottam életnagysá-
gú fényképeiket. Leborotváltam hosszú, szürke szakállam, felhoztam egy 
lányt, hogy érezzem teste helyén a meleget. Hiába. Nagyritkán, búcsúzó-
ul, felkapom még a fejem, ha ismerős lépteket hallok, vagy ha apát kiálta-
nak a gyerekek. 

Az ismerősök megszólítanak. Mióta levágtam a szakállam, felismer-
nek, azt hiszik, így már kötelesek. Hogy van, doktor? – kérdik. Majd kis-
vártatva: hát a család? Azt hittük, elutaztak – csodálkoznak. Ez az, dado-
gom ( elszoktam a beszédtől) elutaztak, igen. És hol? – kérdik, ha ugyan 
kérdik. Megmondom nekik a helyet. A legtöbben nem érdeklődnek to-
vább. Azt hiszik, elváltunk. Nem feszegetik a részleteket. Van, aki a le-
gényéletről elmélkedik, azután elhallgat, én pedig nem felelek. Pedig 
vannak közöttük jóindulatúak. Egyik–másik szeretett. De én még nekik 
sem, én soha, senkinek, magamnak sem. Ha kimondanám, akkor soha 
többé, még álomban sem látnám őket viszont. Néha meghívnak, van úgy, 
hogy (ha éppen túl terhes a magány) elfogadom, végigülöm az összejöve-
teleiket. De ezek is egyre ritkulnak. Egyre tömörebb, végérvényesebb 
körülöttem a csend. 

Megpróbáltam ezt is: igen, elutaztak. Nyaralnak. Minden héten írok 
nekik levelet. Önáltatás. Nincsenek itt, életük színhelye lassan kiürül, 
fokról fokra tűnnek el, és ma már a nyomaikat is hiába keresem. Elutaz-
tak. Én pedig most már készen állok, utánuk mehetek. 

Vissza se nézek a házra. Hidegen, emlék nélkül hagyom magára a ki-
fosztott vakító fehér épületet. A taxi előáll, szürke, motorja dohog. A so-
főr leveszi sapkáját, ő az, Feller úr, vége a cirkusznak? – kérdi. Nem vála-
szolok. Este van, dundi öcsém szundít nagyanya ölében, szöszke húgom 
ujját szopja, bántja a lámpafény, hunyorog. A pótülésre szorultam, a csa-
pószék szemben van velük, menetiránynak háttal. Vége hát mindennek. 
Ezentúl már csak így, arccal hátrafelé utazom. Elmaradoznak mögöttem, 
a cirkusz, nagyszüleim, a házak, hidak, fasorok, édes testvérem, szép sző-
ke húgom. Egyre távolabbról látom őket. Feller úr ellenzős sapkával a 
kezében. Fülig szaladó szájjal vigyorog. 

A repülőtéren kavarognak, búcsúznak az utasok. Számkivetésünk utol-
só napján (micsoda nap volt) itt tolongtunk mi is. Azt hittük, nem kísér ki 
senki, nem bántuk. Nekünk soha nem volt szükségünk senkire. Álltunk a 
sorban, szorosan egymás mellett, izgalomtól pirosan. Azután mégis fel-
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tűnt egy házaspár, egy togói orvos és svájci asszonya, ezeket azóta se lát-
tam. Később még egy ismerős család tört utat magának a tömegben. A 
férfi történelemtanár. Nem értek a közelünkbe, amikor megindult a sor. 
Még láttam: feje fölé emelte a két fekete fiát, a szent királyok nevét viselő 
laposorrú Istvánt, göndörhajú Lajost. ők már örökre itt maradnak. De él-
nek! Amikor viszontláttam őket, alig tudtam legyűrni az utálatot. Azt hi-
szik, elváltam. Nem hívtak, biztosak benne: megérdemeltem, ha magam 
maradok. 

Most senki sem tud arról, hogy (ezúttal végleg) elutazom. Amint ott ál-
lok a sorban, még egyszer, utoljára, torkonragad valami. Hazamegyek. De 
ez már csak sápadt mása az érkezés napjainak. A gép felemelkedik, lené-
zek, látom a tizennégy emeletes épületet, a kivilágított, a sötét ablakokat. 
Hosszú kálvária volt. De megérte. Perceket raboltam a múlttól, és még 
egy századmásodpercért is megtenném ezt az utat. 

Most már beköszönthet a halál. A második, a végleges. Most már le-
ülök majd az avarba. A szokások megtartanak már, és a csöndet is egyre 
inkább szeretem. 
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ZALÁN MAGDA 

Postásálom* 
 

Di Giacomo hatvan körül járt és szerencsés embernek tartotta magát. 
Több mint tíz éve az állam kenyerét ette: havi fixe volt, betegsegélyezője 
és nyugdíjalapja. A Posta Ostiense pincéjében szortírozta napi nyolc órán 
át az ajánlottleveleket. A méter magas, degeszre tömött zsákokba osztott 
postát aztán a műszakonként kétszer érkező furgonokra kellett hordani. 
Egy zsák körülbelül ötven kiló. Di Giacomo széles mellkasú férfi volt, a 
zsákokat úgy emelgette, technikásan, gondos–pontos mozdulatokkal, mint 
egy súlyzót a tréningező versenyző. Azért hajnali hatra, amikor letelt a 
munkaideje – nyaranta mindig éjszakásnak kérte magát – bogra hurkolt 
madzagnak érezte az izmait. 

Illetve hajnali háromnegyed hatra. Di Giacomo külön igazgatóhelyet-
tesi engedéllyel negyed órával korábban léphetett le, hogy elérje a hatos 
vonatot. Ostiában lakott, az is szerencséje volt, hogy a postahivatal a San 
Paolo állomástól három percnyire állt. Ötven percen belül kint lehetett 
Ostiában. Nem otthon, nem ment haza, bár még lett volna több, mint egy 
órája nyolcig. A Gambrius strandon nyolckor kezdődik a „bagnino”, a 
kabinos munkaideje, de jó, ha az ember korábban jelentkezik, a főnök 
mindig talál valami kisebb–nagyobb feladatot nyitás előtt. Például, el kell 
hozni a tisztítóból a felesége selyemruháját, be kell vásárolni a hétvégére 
valót a fűszeresnél, de legtöbbnyire csak el kell ugrani az újságért. Di 
Giacomo gyakran már előre meg is vette az állomással szemközti kioszk-
ban a főnök lapját, az Il Tempót. Gyakran, de nem mindig, mert a főnök 
rendszerint elfelejtette megadni a 90 lírát. 

Di Giacomo, mint a Gambrius kabinosa reggel nyolctól délután ötig 
45.000 lírát keresett. Persze, ehhez jött még a borravaló. Jó napokon, mint 
például vasárnaponként, 2000 líra is összejött. Rossz napokon, és sajnos a 
hét többnyire rossz napokból áll, 1000 lírát sem ért el. A napi borravaló-
ból vacsoráztak otthon ő, a felesége meg a négy gyerek. Egy kiló hús 
majdnem 3000 líra, egy kiló paradicsom 500, egy kiló cseresznye 700, 
egy doboz spagetti 250. Ha nincs borravaló, ég tudja, mit vacsoráztak 
volna. De szerencsére volt. A postai 93.000 elsejétől ötödikéig eltűnt a 
lakbér, a villany, a gáz, a részletek meg a tanárok névnapi és születésnapi 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1973. évfolyam 5. számában. 
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ajándékai között. Négy gyerekre jut annyi tanár, hogy abból havonta egy-
nek biztos akad megünnepelnivalója. 

Délután ötkor, amikor a kilenc órányi naptól elgárgyultan hazafelé tar-
tott, kezében lóbálva a hentes és a fűszeres plasztik zacskóit hálásan gon-
dolt arra a rokonára, aki tíz éve besegítette a postára és arra az istenáldotta 
szerencséjére, hogy egy nap épp a Gambrius előtt kellett a legkisebbik 
fiának pisilnie. Mert akkor tetszett meg a főnöknek, akkor lett kabinos. 
Könnyű munka, az ember aludhat is közben, ha már megszokta az örökké 
tűző napot. Di Giacomo az első év után már egészen jól bírta. Az első év 
az persze nehéz volt. Nem tudott ülve, a napon aludni. De mikor máskor 
aludhatott volna? Délután hat és hét között otthon, amikor a felesége meg 
a gyerekek karatyoltak körülötte? Amikor evett, borotválkozott, tiszta 
alsóneműt vett? A vonatja tizenkilenchúszkor indult Rómába, húsztízkor 
szállt ki a San Paolón, ötven perccel korábban ment be a postára, mint 
kellett volna, de hát máshová hová mehetett volna? Néha beállt a sarki 
bárba, de csak ha vasárnap különösen jó forgalmat csinált. A bárban el 
lehetett álldogálni jó negyed órát is, ha akadtak labdarúgó–szurkolók 
vagy totózók. Ilyenkor a báros belefeledkezett a vitájukba s nem kezdte 
tüntetően fényesíteni a fémpultot rögtön az egyhajtásnyi kávé eltűnése 
után. Hét év múltával már büszkén mondta a barátoknak, ismerősöknek és 
a családban, hogy remekül beleszokott a ritmusba, megy a dolog, mint a 
karikacsapás, nincs is neki több alvásra szüksége, mint amennyit az oda-
vissza vonaton meg az ostiai tengerparton lehúz. 

Egy napon, a húsvéti postai képeslap–csúcsforgalom közepén mégis 
csak érezte a zsigereiben az alvatlan álmok súlyát, reggel hatkor, postai 
műszakja után alig bírta a karját, lábát. Eltántorgott valahogy az állomás-
ra, felkászálódott az utolsó kocsira, mert úgy érezte, még az utolsó előttiig 
sem bírna már menni, bezuhant az ülésre, s minthogy senki nem ült a fül-
kében, azon nyomban elaludt, bódult, tompa álommal, mint a tetszhalott. 

Arra ébredt, hogy a szerelvény nagyot zökkent s feje beleverődött a 
falba. Megérkeztek. A fülkét most is üresen találta, úgy látszik egész úton 
nem szállt fel senki, ami ugyan teljességgel szokatlan volt, de kábán és 
tökkelütötten, ahogy érezte magát, még azon sem csodálkozott volna, ha 
egy vízilovat lát szivarozni a szemközti ülésen. Lekászálódott, a kijárat 
felé tántorgott, gondolta, mielőtt bemegy a postára, megiszik egy jó erős 
kávét, talán kettőt is. Nem mintha olyan jól ment volna a napja a 
Gambriusban ... Észrevette, hogy nem is emlékszik, hogyan ment a napja. 
Mintha az egész kilenc órás napon fővés kiesett volna az agyából. Szét-
aludtam magam, gondolta és meggyorsította a lépteit, hogy a bűntudat–
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féléjét igyekezettel hessentse el. Bár igazán fölöslegesen igyekezett, az 
éjszakai műszak kezdetéig, kilenc óráig bőven előtte állt a szokásos ötven 
perc. A kijárat előtt felnézett a nagy villanyórára, csak megszokásból. Hat 
óra öt perc. Jó öt perccel korábban értem Rómába, gondolta Di Giacomo. 
Van úgy, hogy a vonat késik, s néha úgy is, hogy siet? Nem lehet tudni, 
mitől függ. Csak pár lépéssel később hökkent meg. A percekkel rendben 
lennénk, de mi az, hogy hat óra? Nyolcnak kellett volna lennie, húsztízkor 
érne be a menetrendszerinti esti vonat. Visszafordult. Az óra félreérthetet-
lenül hatot mutatott. Pislogva körülnézett. A megszokott kép: emberek 
özönlenek ki és be az állomás föbejáratán. Autók húznak keresztül-kasul 
a böhömnagy téren. Az üzletek redőnyei már leeresztve. A késő esti ár-
nyékok messze futnak a fák törzsétől. Megtorpant. Valahogy az árnyékok 
nem voltak rendben. De nem tudta magának megmagyarázni, mi volt ve-
lük a baj. Egy diákféle sietett át az úttesten és épp amikor egymás mellé 
értek, a karórájára nézett. Di Giacomo utána szólt: 

– Bocsásson meg, fiatalember. Hány óra? 
– Hat körül – szólt vissza a diák. – Nem tudom pontosan, mindig siet. 
– Hat, de mikor?! – ugrott utána Di Giacomo, elkapva az ingét. 
– Hogyhogy mikor? – nézett rá zavartan a fiú. 
– Hat este vagy hat reggel? 
A diák kirántotta magát Di Giacomo fogásából. 
– Hagyjon engem, nem látja, hogy késésben vagyok? 
Di Giacomo ott állt az úttest szélén, utánanézett a futó diáknak, aztán 

egyszercsak perdült egyet a sarkán s ő is futni kezdett. Az állomásra, 
egyenest a sínek mellé. A pályatest mellett egy kezeslábasba bújtatott alak 
ütögetett vasrudacskával egy vágány végén rostokoló, lekapcsolt kocsit. 

– A hatos! A hatos Ostiába, hol van? – lihegte Di Giacomo. 
– Hát, ha azért futott így, hogy elérje, akkor kár volt, jöhetett volna las-

sabban, mivelhogy a hatos majd holnap indul – nevetett az overálos. 
– Miért? A mai ... ? 
– Az becsülettel elindult hatkor, tisztelt úr. Most ugyanis negyed hét 

van – mondta és felbökött a villanyórára. 
– Köszönöm – mondta Di Giacomo alig hallhatóan. Állt a peronon, 

hajszálra ott, ahol negyedórája lekászálódott arról a szerelvényről, ame-
lyen két percet aludt. Az utolsó kocsi volt, nem kötötték a mozdonyhoz, 
ott bóbiskolt most is a holtvágányon. 
 
Gioacchino huszonhárom éves volt, amikor csépléskor a gép elkapta a 
jobbkezét s három ujja odamaradt. A rokkantak felvételi kérelme előny-
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ben részesül, így került be a tizennégyezer jelentkezőből a hatszáz sors-
kegyeltje közé, akit felvett a posta. Vidékről felkerült Rómába, az esőtől, 
vihartól, hangyáktól függő termés helyett a biztos fizetésbe. ő volt az 
egyetlen „állami” a családban, mindenki irigyelte és tisztelte. Havonta 
egyszer hazalátogatott, akkor az anyja becsomagolta a tiszta fehérneműt s 
átvette a piszkosat, amit Gioacchino egy áruházi zacskóban gyűjtött. Ott-
hon három öccsével aludt egy ágyban, reggelente a konyhában, lavórban 
mosdott. Rómában külön szobája volt egy özvegynél, fürdőszoba haszná-
lattal, ezért külön tisztelték. Gioacchino úr lett. Az is uras volt benne, 
hogy már elmúlt harminc, és még mindig nem nősült meg. ,,Úgy akarok 
házasodni” – hajtogatta –, ,,hogy amikor az asszony beteszi a lábát a ház-
ba, ott már minden meglegyen. Ágy, beépített szekrény, mosógép s neki 
villanyborotva.” Kilenc évi postai hivatal-segédeskedés után már volt is 
annyi pénze a bankban, hogy a négyhetenkénti látogatások alkalmával 
büszkén mondhatta az anyjának: ,,Hát a fele az már összejött!” Úgy jött 
össze, hogy Gioacchino harmadik éve kétműszakos volt. 

Vagyis reggeles és délutános, vagy délutános és éjszakás, vagy éjsza-
kás és reggeles. Szerette volna, ha egyszer és mindenkorra beosztják két 
egymást követő műszakba, ha nem cserélgetnék, de az ilyesmihez protek-
ció kellett, s Gioacchinónak nem akadt más protektora, csak a három le-
vágott ujja, azzal meg a turnusvezetőnél nem sokra vitte volna, hát nem is 
szólt. Ha reggeles és délutános volt, hajnali hatkor kezdett és este kilenc-
kor végzett. Nyáron este kilenckor még világos van, az égalja pirulós, 
kiült az özvegyhez a konyhába, együtt néztek le a szemközti tűzfal tövé-
ben meghúzódó udvarra, a macskákra és a gyerekekre. Tíz óra körül el-
tűnt az égről a pír, vizezett tinta színűvé lett a csillagok alatt a semmi, 
nem úgy, mint a falujában, ahol sötétedés után feketébe fordul a világ, 
mert nincsenek neonok, hogy fényükkel távoltartsák az éjszakát. 
Gioacchino féltizenegy körül feküdt, reggel ötig aludt, ami hat és fél szép 
óra, de sosem érezte magát kipihentnek. Talán csecsemőtermészettel vert 
meg az isten, gondolta, ahogy az anyja tartotta, talán a postai tizenöt óra 
egyvégtében verte le a lábáról. Nem mintha sok dolga lett volna a hivata-
lában. Ült a Posta Ostiense nagy üvegfalú csarnokában, mint egy akvári-
umban, s adogatta az ilyen–olyan űrlapokat, felvilágosított. Óraszámra 
nem jött az asztalához senki, például kettő és négy között, amikor fiúikrek 
születését sem táviratozza meg egy igazi római, ráér az is a szieszta utá-
nig. Ilyenkor Gioacchino is elbóbiskolt a posztján. De ezek az íróasztal 
mögötti kábulatok rosszabbak a nemalvásnál: beletörődik, belezsibog az 
ember egész teste, de még a feje is. Elsősorban azért, mert az ember min-
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den erejével azon kell legyen, hogy el ne aludjék igazából, hiszen azt 
azért mégsem lehet, adna is neki a turnusvezető, ha fel–lesétálva ott talál-
ná egy hivatalsegédjét, mint a kocsmában, asztalraborultan. A hivatalse-
géd csak megtámaszthatja könyökével a fejét s úgy tehet, mintha a maga 
elé tett papírlapot nézné. Jó, ha fog egy ceruzát a kezében. A legkisebb 
neszre azonnal írni is kezd. Ez teszi a dolgot olyan kimerítővé. 
Gioacchino néha szinte bánta is, hogy úrrá lett. De aztán az asszonyra 
gondolt, akit majd kap, ha olyan lakásba viszi, amilyenbe tervezi, s a nyi-
korgó kerekek újraolajozódtak a mindennapi verkliben. 

– Mondja, Gioacchino – szólította meg egy nap a turnusvezető –, maga 
nem az ötös villamossal jár? 

– Igenis, kérem, azzal. 
– És meddig megy? 
– A végállomásig. Piazza Istria, kérem – válaszolta Gioacchino a leg-

előzékenyebb hangján. A turnusvezető fiatalabb volt nála, de igazi úr. 
Vagyis biztosan az lehetett az apja is, nem cséplőgépben maradt ujjaknak 
köszönhette a felvételét, hanem valaki befolyásos ismerősnek. A Posta 
Ostiensén tudni is vélték, hogy a turnusvezető apja valamikor belső inas 
volt egy Boncompagni–Ludovisi grófnál. Hát az olyannak a keze csak 
oda nem ér el, ahová nem akar. 

– Ma délben a Via Magnagreciánál leszáll – jelentette ki a turnusveze-
tő. – Elhozza a központból az új munkaköpenyeket. Gioacchino aznap 
éjszakás volt és délelőttös. Előző este kilenckor állt szolgálatba s délután 
kettőkor lépett le. Komótosan elballagott a Via Giacomo Rhóra, az ötös 
itteni végállomására, beült egy ablak melletti helyre, hogy lássa az utat, 
nehogy elszalassza a megállót. Végállomástól végállomásig, ahogy rende-
sen utazott, jó órát tartott a villamosozás, közben aludni szokott. A Via 
Magnagreciáig úgy tíz perccel rövidebb lehetett a menetidő, ötven–
ötvenöt perc, az is szép idő, nyugodtan elbóbiskolhat közben, legalábbis 
egy darabig. Nekidőlt az ablakkeret és a padtámla alkotta saroknak és 
lehunyta a szemét. Nem is aludt, csak csukott szemmel végigjárta azt a 
lakást, amelybe majd belenősül. Úgy ismerte már, mintha csakugyan léte-
zett volna valahol, mintha járt volna benne igazából, nemcsak lélekben. 
Amikor felnézett a jóleső álmodozásból – gyanította, hogy egy csöpp va-
lódi álom is lopakodott a szemére –, az ötös villamos a Piazza Istriára 
kanyarodott be. 

Affene, mordult fel félhangosan Gioacchino, elnyomott az álom! Le-
kászálódott a szokott végállomásán, de nem hazafelé vette útját, hanem 
csak a szemközti újságárusig, vett egy Corriere dello Sportot, visszament 
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az ötöshöz s újra felszállt a kocsiba. Ugyanabba, amelyikkel jött, ugyanar-
ra az ablak melletti helyre is telepedett. 

– Mikor indulunk? – kérdezte a nyitott ajtóban cigarettázó kalauztól. 
– Tizenöttízkor. 
Addig még maradt egy kis ideje, először arra gondolt, leszáll és iszik 

valahol egy pohár hideg bort, de meggondolta magát. Inkább indulásig 
alszik egy sort. Újra nekidőlt a saroknak, ezúttal kényelmesen, nyugodtan, 
hisz az induláskor a kocsi zökkenésére meg a kerekek csikordulására úgy-
is felébred, aztán majd olvas, nem érheti mégegyszer a balszerencse, hogy 
átalussza a kötelességét. Induláskor valóban akkorát rándult a villamos, 
hogy kishíján lerázta a padról. Kifordultak a Piazza Istriáról, vissza a Via 
Giacomo Rhóra. A negyedik megállónál kell majd leszállnom, táplálta be 
agyába a feladatot Gioacchino, aztán nekilátott a sportújságnak. Nehezen 
birkózott a betűkkel, azért is vett olyan ritkán újságot. Bár a világ dolgai 
érdekelték, nemcsak a sport, az tán a legkevésbé, de a többiek a hivatal-
ban mind labdarúgó–szakértők voltak, gondolta, kicsit felzárkózik hozzá-
juk. Mint a ritkán olvasók többsége, tisztelettudóan az első sornál kezdte 
az újságot és úgy haladt előre, mint egy regényben kellene. Neki–
nekirugaszkodva a nehezebb szóknak, de nagy élvezettel olvasott. Amint 
eljutott a jobb alsó sarokig, felemelte a fejét, hogy megnézze, mikor jön 
az ő megállója. A villamos épp elhagyta a Circo Massimo lapályát s féke-
zett, hogy megálljon a Viale Aventino elején. A Via Giacomo Rhótól, a 
postától öt percnyire lehettek ... Gioacchino felpattant, de nyomban vissza 
is esett az ülésre, mérgesen. Most már igazán kár kapkodni, mondta ma-
gának. Visszazötyög a végállomásig, le sem száll, s ugyanezzel a kocsival 
fordul majd vissza Piazza Istria felé. 

Tizenhattizenhétkor, vagyis negyed öt után két perccel futottak be a 
Via Giacomo Rhóra, nyolc perc múlva, félöt előtt öt perccel fordultak ki a 
végállomásról és háromnegyed hat után két perccel érkeztek a másikra, a 
Piazza Istriára ... Gioacchino előtt elsötétülta világ, amikor a kalauz fel-
rázta s megtudta, hogy újra túlutazott a Via Magnagrecián. 

– Ne szálljon le – tartotta vissza a kalauz –, rögvest indulunk vissza, 
maga csak aludjék nyugodtan, majd felkeltem én. 

De Gioacchino azért mégis leszállt, átfutott a legközelebbi bárba, fel-
hajtott egymás után két erős kávét, fizetett, rohant vissza a villamosra, 
vissza a szokott helyére, de meg sem támaszkodott a sarokban, csak a pad 
szélén ült, készen a leszállásra, mint a futó a startárokban. Hogyan, mikor 
kókadt el, képtelen volt visszaemlékezn később. A második megállóig 
még friss, éber lehetett, akkor még útbaigazított egy öregurat, aki nem 
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tudta, jó villamosra szállt-e vagy sem. Valószínűleg a második és a har-
madik megálló között nyomhatta el az álom. A kalauz a végállomáson, 
amikor rátalált lehorgasztott fejjel, összekucorodva a sarokban, úgy neve-
tett, hogy a könnye is kicsordult. 

– Mondtam, hogy ne szálljon le, majd én felébresztem, ha mellémül, 
de maga csak szedte a lábát! Gondoltam is, nicsak, ezt üldözhetiaz adó-
végrehajtó! Vagy az anyósa! 

Gioacchino mit tehetett volna egyebet, ő is nevetett. Most már nem 
szállt le, nem ment el a bárba, úgy sem segít rajta a kávé, mint a példa 
mutatja. Átült a kalauz mellé, lelkére kötve, hogy el ne felejtse felébresz-
teni, mert most aztán már kiutazgatta magát. 

– Még szerencse, öregem, hogy bérlete van! – ugratta a kalauz–,már 
elvillamosozta volna a fél anyai örökségét! 

– Az anyait, azt egészen – hagyta rá Gioacchino kényszeredett mosoly-
lyal; cseppet sem volt kedve mókázni. – Anyám után a nagy semmit örök-
löm. 

– És az apja után? 
– Az után ennek a dupláját. 
Zötykölődtek. Érezte, le–lekoccan a feje a mellére, hogy újra csak el-

nyomja az álom. Nem harcolt ellene, csak mégegyszer odaszólt a kalauz-
nak, hogy ne feledkezzék meg róla, aztán felszabadultan belezuhant a 
fáradtság mély, barna gödrébe. 

– Jó reggelt, fiatalúr! 
– Hallom, na, nem kell azért annyira kiabálni – mormogta Gioacchino 

kicsit elvörösödve, merthogy igen mélyen aludt, s nem tudta, vajon meny-
nyi ideje költögeti a kalauz. – Köszönöm és isten áldja – tette hozzá eny-
hültebben, nehogy megbántsa azt, aki végtére is szívességet tett neki az-
zal, hogy szólt a Via Magnagre ... 

Amint ki akarta gondolatban mondani az utca nevét, elállt a lélegzete. 
A villamos a Via Magnagrecia–i megálló helyett a Piazza Istrián állt. 

– Uram teremtőm! – tört fel belőle. 
– Mi van? –kapta el a kalauz, átnyúlva a jegykezelő pultocskán. Úgy 

látszott, Gioacchino eldől, mint egy hasáb fa. 
– Hát nem megkértem, hogy ébresszen fel? – nyögte. 
– Hát nem ébresztettem fel? – eresztette el értetlenül a kalauz. 
– Itt a végállomáson?! Mikor nekem a Via Magnagreciánál kellett vol-

na leszállnom! 
A kalauz a fejéhez kapott. 
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– Igaza van, öregem ... De tudja, láttam magam előtt a képet, maga ott, 
mellére omló fejjel ... Most mit tegyek? 

Hangjából őszinte sajnálkozás, megbánás hallatszott. 
– Semmit – legyintett Gioacchino. – Maga nem tehet róla. Az én hi-

bám. 
Visszazökkent az ülésre. 
– Most már semmiképpen sem alszom el. Nem is kell rám figyeljen. 
A kalauz megvakarta a tarkóját. 
– Hát nem is nagyon tudnék, merthogy én váltok. Mára végeztem. 
– Na minden jót – nyújtotta feléje a kezét Gioacchino. 
Húsz óra ötvenhárom percet jegyzett be a kalauz a menetlevélbe, ami-

kor az ötös lefékezett a Via Giacomo Rhóban. Gioacchino felmérte, hogy 
nem maradt ideje a sörre, tramezzinóra. A köpenyekért majd elmegyek 
holnap, gondolta, csak nem öl meg érte a turnusvezető, ha még olyan be-
folyásos ember juttatta is a postára..  
 

Bruno három éve nyugdíjban volt és sejtelme sem volt róla, hogy 
Franciaországban egy bizonyos Simone de Beauvoir vaskos könyvben  
kesergett a tétlenségben felőrlődő öregek sorsán. Három éve, amióta kilé-
pett a postáról, hajnali négykor kelt, félötkor felszállt a vicinálisra, amely 
Avezzanóból félhatra Rómába vitte és pontban hétkor munkába állt az 
építkezésnél. Malterozott délután ötig. A félhatos vicinálissal ment vissza 
Avezzanóba, újabb egy órás zötyögés, hétkor megmosdva ült az asztal 
mellé, ebédelni-e vagy vacsorázni, maga sem tudta. Déli harangszókor 
evett ugyan, de egy félbevágott kis vekniben, a filonéban szeletelt paradi-
csomot, olajjal megöntözve, néha bazsalikom levelével ízesítve s melléje 
egy félliter velletri fehérbort, egy láda vagy egy gerenda szélén ülve. 
Hogy az ilyesmi mennyire nem ebéd, azt csak akkor érezte, 
amikormeglátta otthon a plasztikkal terített asztal közepén a 
mélytálbanpúposodó főttésztát fokhagymától, petrezselyemtől illatozó 
paradicsommártásban. Míg összekeverte a spagettit a szósszal – mindig 
az ő feladata volt, akárcsak a kenyér megszegése –, már érezte szájában 
az éhség és a kéj ízeit. A pastasciuttát nemcsak éhe csillapítására eszi az 
olasz ember, hanem „svizióból”, az evés bűnöző öröméért is. Bruno, ha 
nagyritkán húst látott, azt is a tésztához kevert ragu formájában, nem is 
szerette másként. ,,Nem vagyok kannibál” – hajtogatta, ha vendégségben, 
esküvői, keresztelői ebédeken a háziasszony erőltette, hogy vegyen a 
sültből. 
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Este nyolc körül kiment a ház mögötti földecskére s megkapálta, meg-
gyomlálta, megöntözte, leszedte, mit hogyan, mikor kellett. Éjfélnél előbb 
nem került soha ágyba. De ezt már megszokta postás korából, hiszen ak-
kor is műszak végeztével kellett a konyhakertet gondoznia. Csak akkor 
nem négykor kelt, hanem amikor jólesett neki, nyolcnál korábban sosem. 
A földecske szépen termett, gyerekes öröme támadt, amint dúsulni, söté-
tülni látta a kis zöld hajtásokat. Minden tövet egyenként ismert, akár a 
családja tagjait. Ha tehette volna, ott matatott volna egész életében a nö-
vényei között, dehogyis ment volna a városba maltert keverni, 
mégkevésbé huszonnégyéven keresztül a Posta Ostiense elosztójába, s 
onnan vállán a fényesre koptatott tehénbőr táskával kapun ki, kapun be, 
ajánlottlevelekkel lépcsőn fel, lépcsőn le. ,,Mi a fenét tudnak ennyit ír-
ni?!” Hányszor megfordult levélhordó korában a fejében. Akkor sem tu-
dott válaszolni rá, azóta sem. ő életében három levelet írt mindössze. Az 
egyiket az anyjának a laktanyából, amikor úgy festett, hogy katona lesz, 
hadba vonul gyarmatosítani Etiópiát, míg csak ki nem derült a második 
napon, hogy úgy sípol a tüdeje, ahogy nem kéne. (Sosem tudta előtte, 
hogy beteg, azóta meg, hogy tudja, ugyanúgy nem érzi, pontosabban fo-
galma sem volt, mit is kellene éreznie, mert ahogy a sorozódoktor is 
mondta: az a sípolás születési hibája így szokta meg az életet.) A második 
levelet a feleségének írta, amikor még a menyasszonya volt és a szülei az 
esküvő előtt elküldték egy évre Milánóba gyereklánynak, hogy valami 
hozományt összeszedjen A harmadik levelet nyugdíjasan kellett össze-
eszkábálja, adóügyben. Mindig a fia szokta volt intézni a hivatali dolgo-
kat, de most katonáskodott az alpinistáknál, északon, mert neki sajnos 
nem sípolt a tüdeje. A sajnost az egész család komolyan gondolta. 

Bruno alig várta a tél beálltát, amikor néhány hónapra szünetelt a vá-
rosban az építkezés. A malter nem szereti a hideget. Télen igyekezett ki-
aludni magát, mint a medve, hogy tavasszal újra kezdhesse a munkát s 
ilyenkor meg alig várta, hogy kitavaszodjék, mert afelesége örökös sirán-
kozása, hogy fogy a félretett pénz, mérgesítette. Egy hosszúra nyúlt 
őszön, november közepe tájt, úgy érezte,nem bírja tovább az iramot. A 
szeme égett, a karja és a keze remegett, a térde mindegyre összecsuklott 
alatta léptében, a torka kapart, az egész koponyája lüktetett. Mintha a tes-
te darabokra akarna szétesni, miközben több izzó vasdonga tartotta volna, 
kegyetlenül. Ha csak az ágyára gondolt, belegyorsult a szívverése. 

November tizenhatodikán hajnalban különösen nehezen kelt. Többször 
is bedugta a fejét a pályaudvari kútnál a csap alá, de csak nem akart ész-
hez térni. Holdkórosként szédelgett fel a Róma felé menő vonatra, s mint 
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a részeg, úgy botorkált be egy ablak melletti ülésre. Alig, hogy a szerel-
vény kiindult Avezzanóból, úgy csuklott hátra a feje, ahogy a vadnyugati 
filmekben a szívenlőtt cowboynak.Szinte holtnak látszott, nem is alvónak, 
lélegzeni is alig volt ereje, nemhogy horkolni, ahogy a többi utas tette a 
fülkében. 

– Na, öntsön már lelket magába, jóember! – rázta meg egyszercsak egy 
erős kéz. 

Felpattant. 
– Nem is aludtam – szabadkozott, mint akit tetten értek. – Hisz láthat-

ja, első szóra felnyitottam a szemem. 
– Első szóra?! – kacagott a férfi, aki felkeltette. – Már harmadszor jö-

vök vissza. Előbb hagytam, hadd aludjék, ha már ilyen kutyául álmos, de 
most már kisöpörtem az összes többi kocsit, nem halogathatom tovább ezt 
az utolsót sem. 

– Nagyon rendes magától – nyújtotta Bruno a kezét az idegennek. 
– Köszönöm. 
– Szót sem érdemel. Ha egyszer én elaludnék, engem maga ötödszörre 

sem tudna gatyába rázni! 
Bruno lekászálódott a vonatról, az erős kezű ember meg nekilátott a 

felseprésnek. Alig tett néhány lépést a kijárat felé, megtorpant. Nem az 
tűnt fel neki, hogy az állomáson ő az egyetlen utas, mert az rendjén is lett 
volna, elaludta a megérkezést, a többiek már mind leszálltak, kimentek a 
villamosmegállóhoz. De valahogy a pályaudvar nem stimmelt. ,,Hol a 
csudában vagyok? Csak nem ültem rossz vonatra, ami Róma helyett ki 
tudja hol tett le?” Visszamehetett volna a sepregető emberhez megkér-
dezni, de restelte a dolgot, nagyon butának érezte a kérdést. Ment a kijárat 
felé, az ismeretlenbe, kell lennie egy táblának a pályaudvaron, vagy leg-
alább valami feliratnak, amiből megtudható az állomás, a falu neve.Biztos 
volt már benne, hogy rossz vonatra szállt, amely előbb Róma valamelyik 
elővárosában tette le. Hogy nem ment túl, azt azért vettebiztosra, mert 
érezte, nem aludta még annyira ki magát, amennyire a szokásos egy óra 
alatt szokta Avezzanóból a római Terminiig.„Jó tíz perccel rövidebb álom 
lehetett” – mérlegelte a pillája súlyána helyzetet. ,,Mi van Rómától tíz 
percnyire?” 

Az állomás épülete előtt valóban talált egy táblát s rajta a felírást: ,,San 
Lorenzo”. Hát nem Rómától tíz percnyire volt, hanem Rómában, csak a 
Termini helyett a rendezőpályaudvaron. Képtelen volt kitalálni, hogyan–
minek futtatták be ide a vonatot. Most már nem állhatta tovább, odafor-
dult egy vasúti egyenruhás férfihez, s megkérdezte: 
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– Miért jöttünk ma Avezzanóból a San Lorenzóra, mondja csak, ha 
tudja. A ruhája után magának tudnia kellene. 

A vasutas előbb jó alaposan végigmérte, enyhe megvetéssel, ahogy 
minden egyenruhás nézi a civilt, de aztán udvarias hangon válaszolt: 

– Idetolják a szerelvényt minden nap, nemcsak ma reggel. Idetolják a 
Terminiből érkezés után, s este innen tolatják vissza a Terminibe, hogy 
mehessen Avezzanóba. 

– Na, ez szép! – füttyentett Bruno. – Akkor én ma úgy elaludtam, hogy 
észre sem vettem, amikor beértünk a Terminire, mindenki leszállt, a vona-
tot meg áttolták ide, a holtvágányra! 

– Őszinte elismerésem! – füttyentett a vasutas is. – Ilyen teljesítményre 
inni kell! 

– Szentigaz ! Jöjjön, a vendégem, igyunk valamit. 
– Tán egyszer máskor. Maga most már iparkodjék, nehogy lekéssen a 

dolgáról. 
Brunónak tetszett, hogy a vasutas egyenruhája ellenére ilyen kedves, 

egy kis humorizálással akarta viszonozni a barátságát. 
– Iparkodni fogok, abban nem lesz hiba! Felcsapom azt a hathétszáz 

lapát maltert a téglafalra, aztán máris itt vagyok. Maga csak várjon, jobb 
ha el sem mozdul, aztán megyünk meginni a bort. 

Nyújtotta kezét, hogy menjen, mert ha már késik az építkezésnél, leg-
alább ne késsen sokat. A vasutas megrázta a kezét, mosolygott, de rögtön 
elkomolyodva hozzátette: 

– Vigyázzon, nehogy a nagy tréfálkozásban lekésse a vonatját. 
Avezzanóba éjfélig nem indul másik, hisz tudja maga biztosan. Bruno 
szája szögletéről végre lefoszlott a mosoly. 

– Hány óra van? – kérdezte óvatosan, gyanakodva. 
A vasutas hosszan vizsgálgatta a karóráját. 
– Kicsit siet. De azért legfeljebb nyolc perce van még tolatásig. 
– Hány óra van? – ismételte meg Bruno, most már elsötétült arccal. A 

balsejtelem kezdett vaskos testet ölteni benne, de azért más szájából akar-
ta hallani a valóságot. 

– Nálam három perc múlva hét – mondta a vasutas. – De legalább  öt 
percet siet. Mondom, szerintem nyolc perce van még hétig. Menjen is a 
dolgára, mert különben nem tudja elintézni. 

– Meggondoltam – szólt szemét lesütve Bruno s érezte, hogybelepirul 
a hazugságba. – Ha csak nyolc percem van indulásig, itt várom be, leg-
alább alszom egy kicsit. 
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– Jó is munka után húzni egyet – hagyta rá a vasutas. – Isten áldja. Jó 
utat. Ha egyszer Avezzanóban járok, majd felkeresem. A bor miatt. 

Kacsintott és elment. Bruno meg felszállt a szerelvényre, visszaült az 
ablak mellé, ahol hajnalban utazott s kiszámolta, mennyit is aludt egyvég-
tében. Egy órát Avezzanótól Rómáig, ahogy szokta. Aztán reggel félhét-
től, amikor a Terminiben ki kellett volna szállnia, de vele elhajtott a vonat 
a San Lorenzo rendezőpályaudvarra, este félhétig az tizenkét óra. Vagyis 
összesen tizenhárom órát ... ,,Még az a szerencse, hogy alszom hozzá egy 
tizennegyediket Avezzanóig, hazafelé” – gondolta akasztófahumorral 
Bruno –, ,,mert a tizenhárom szerencsétlen szám, s még tán azt is jelent-
hetné, hogy a mulasztott nap után elcsap az építésvezető.” 

Már csak azt nem értette, hogyan lehetséges, hogy amikor a söprögető 
ember felébresztette, álmosabb volt, mint máskor a hajnali egy órás uta-
zás után. 
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LEHOCZKY GERGELY 

Barlang és szakadék* 
HÁROM PÁRBESZÉD ÉS EGY HALLGATÁS 
(Hont Ármin, a Flash–Spécial kiküldött tudósítója M.–ből) 

 
Nyomok a föld mélyén 
– ,,Istenkísértés lenne továbbmenni!” – Souchet kapitány kiabál, de hang-
ját elnyeli a zuhatag robaja. Szavait szájmozgásáról olvassuk le a sisa-
kunkra szerelt lámpa fényében. Négyszáz méternyire vagyunk a felszín 
alatt, másfél kilométer távolságra a barlangszájtól, s ki tudja, talán egy 
lépésre a holttesttől, amelyet hiába kerestünk. 

A visszatérés keserves. Síkos agyagban csúszkálunk. A nedvesen fény-
lő kőképződmények mintha élő gyökérhálózatot fonnának körénk, amely 
bármikor magához ölelhet. 

A kapitány elsőként hatol be a kürtőbe, – csákányával kapaszkodik. 
Percek telnek belé, míg Torres főtörzsőrmester követheti, majd az öve-
inkhez csatolt kötél végén jómagam. 

Lámpáink nem világítják be teljesen a barlangot. A falak homályba 
vesznek. A földalatti patak tompa dübörgését helyenként visszhang erősíti 
fülsiketítő harsogássá. Cseppkőcsapok és cseppkőgyertyák ágas–bogas 
oszlopcsarnokában bukdácsolunk előre kínos lassúsággal. Újabb kúszójá-
rat következik. A fő törésvonalak kereszteződésében keletkezett nagyte-
rembe jutunk. A fényszóróink sugarában meg–megcsillanó kristályok 
között repedések vicsorognak, üregek ordítanak. Vigyázunk, nehogy a 
széndioxidos szifonba tévedjünk. Ott gyűltek össze a szerves üledék rot-
hadásából származó gázok. 

Nagynehezen megtaláljuk a felsőbb szintre vezető agyagsuvadást. 
Léghuzatok szakadnak fel a föld mélyéből, öblös sóhajok, mi pedig li-
hegve, zihálva vergődünk a világosság felé, lassan, akár egy gondolatsor-
rá érlelődő érzelem. Holttest híján egy nedvességtől átitatott, vérfoltos 
zakót viszünk magunkkal. Egy sziklanyúlványon akadt fenn, nem messze 
a barlangbejárattól. 

A búvópatak bőgését kint az erdők zúgása váltja fel. Az elénktáruló 
látvány: szigorú hegyek fehér decemberi ég alatt, völgy kopasz fák közt 
felfelé kígyózó úttal, s az előtérben, mintegy ötven lépésnyire a barlang-
tól, kis román kápolna. A megfakult füvön néhány csendőr foglalatosko-
                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1973. évfolyam 6. számában. 



 

215 

dik. Méréseket végeznek hosszú zsinórokkal, egy autó futófelületének 
nyomairól készítenek gipszöntvényt. A bűntettet méterben, kilóban, szög-
ben, percben akarják meghatározni, tárgyilagosan, mint indulattól, indí-
téktól független, érzelmi, erkölcsi tartalom nélküli, puszta cselekményt. 

A kápolna jócskán romos. A kapu ívmezőjéről csonka–bonkára törede-
zett királyok, angyalok és szentek figyelnek merev kőtekintettel, mint 
akik vakságukban túllátnak minden hiú látszaton, méteren és percen. 
 
Sorsszerű találkozás? 
– „Az áldozat? két éve köröztük”, – mondja Dorsal főfelügyelő, az m.–i 
csendőrség rendelkezésére bocsátott irodahelyiségében, ahol máris ottho-
nosan érzi magát. Párizsból küldték ki őt is, régi ismerősként fogad. 
Félcombbal az íróasztalon ül, pipáját tömi, közben magyaráz. 

– „Igen, Taál Dusánról nagyjából mindent tudunk. Harminchét éves. 
Magyarországról 1949–ben szökött Nyugatra. Ausztriában aztán Német-
országban orvostanhallgató volt. 1951–ben jött Franciaországba. 1952–től 
1958–ig: Idegenlégió – Indokína, Dzsibuti, Algéria. Hét sebesülés, hét 
kitüntetés. 1959–ben, Párizsban csempészés miatt tartóztatják le. A zava-
ros ügyből összeköttetései révén vágja ki magát. Később: OAS tevékeny-
ség. Másodlagos szerep. Egy összeesküvést előkészítő politikus testőrgár-
dájának parancsnoka. 1963–ig börtönben van. Szabadulása után legalább 
négy betöréses lopásban vesz részt. Idén benne volt a grenoble–i bankrab-
lásban. A vállalkozás, mint tudja, kudarcot vallott, s ráadásul két ember 
életébe került. Azóta nyoma veszett. A holttestét egyébként most sem 
találtuk meg, de ez nem meglepő. A barlangon átzuhogó víz több, mint öt 
kilométer távolságban bukkan újból felszínre. S tudja, hogy ebbe a bar-
langba az elmúlt húsz évben nem kevesebb, mint hat hullát dobtak be? 
Erről híres a környéken. Mindössze kettőtsikerült kifogni. A többi fenn-
akadt valahol a földalatti labirintusban. Ez történt most minden jel szerint 
Taál Dusán holttestével is. A vérfoltos zakó azonban biztos, hogy az övé 
volt, ezt ellenőrizni tudtuk.” 

Dorsal főfelügyelő képeket tereget elém. Taál Dusán idegenlégiós 
egyenruhában, elefántháton; meztelen néger lányok között sapkája ellen-
zőjéhez emelt kézzel tisztelegve; botra támaszkodva egy mór palota bejá-
rata előtt. Aztán rendőrségi fotók: Taál Dusán profilból, szemből, mellén 
számtáblával. Horgas orr, vékony arc, hosszú, szőke haj homlokba hulló 
tinccsel, pimaszul kihívó tekintet. Az acélos pillantásról nem lehet tudni, 
átnéz az emberen, vagy inkább átszúr–e rajta. 
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– „Mandel Attila, a vádlott, bonyolultabb eset.” – Dorsal főfelügyelő 
az orra tövét dörzsöli, leszáll az íróasztalról, fel s alá járkálva beszél to-
vább. „Franciaországban a harmincas évek elején telepedett le. Előbb 
Párizsban, aztán itt, M.–ben. Hatvanöt éves, a lányával éldegél, felesége 
régesrég faképnél hagyta. Hogy mit csinál? Üzletember. Ügynök. Borban, 
szappanban, műtrágyában, mindenben utazott már. Néhány éve raktáron 
maradt áruk terjesztésével foglalkozik. Eladhatatlan könyveket sóz el vi-
déken, meg ilyesmiket ... Kapcsolata Taál Dusánnal? Még azt sem tudjuk, 
hogyan ismerkedtek meg egymással. Találgatásra vagyunk utalva. Annál 
is inkább, mert Mandel összevissza hazudozik és tagad, tagad ... A tárgyi 
bizonyítékokról sem hajlandó tudomást venni.” 
 
Apa nem akarta, hogy boldog legyek 
– „Miért? Miért? Azért, mert Apa sosem akarta, hogy boldog legyek! Per-
sze, tudom, eleget hallottam, ő nevelt fel egyedül. Egyedül? A szomszé-
dok segítségével. De hát vajon én tehetek erről. S talán hálátlan voltam? 
Nézzen körül, milyen ez a ház.” 

Valóságos babaház. Vagy csipkeüzlet. Díványt, széket, kis asztalt, 
nagy asztalt, falat, ablakot, kilincset, mindent, mindent horgolt terítő, 
csipkedíszítés, kézimunka takar. Elismerően bólintok. 

– „Na és akkor, ha látta volna, milyen jelenetet rendezett, valahányszor 
egy fiú közeledett felém. Valósággal féltékeny volt. Szórakozni? Táncol-
ni? Arról szó sem lehetett. Egyszer elvitt bálba. Amint kezdtem jól érezni 
magam: »most azonnal hazamegyünk, hallod, most azonnal hazamegyünk 
... « ” 

Mandel Anna ezt már magán kívül sipítja, ordítja. Azt akarta bemutat-
ni, milyen volt apja azon a bizonyos bálon, de közben magát is beleloval-
ta a rohamba. Most már ő dühöng, egész testében remegve. Percekbe te-
lik, míg megnyugszik. Zokogás helyett révült fintor ül az arcára, később 
teljes kifejezéstelenség, akárcsak azon a bekeretezett képen, amelyen a 
lourdes–i bazilika előtt áll, apja kezét fogva. 

– „Utóvégre fiatal vagyok!” 
Huszonöt éves. De nincs kora. Csecsemő is lehetne, öt, vagy ötvenöt 

éves. Seszínű haja alól túlméretezett homlok domborodik elő. Teste sat-
nya. Dührohamában félelmetesen erősnek tűnt, de amikor nyugodt, gyá-
moltalan. Elhullajtott csirketoll. 

– ,,Így volt ez Dusánnal is. Mihelyt Apa észrevette, hogy szeretjük 
egymást, patáliázni kezdett. Kislányom így, kislányom úgy, értsd meg 
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ezt, értsd meg azt . . . És hogy miket mondott arról a szegény fiúról, édes 
Istenem, miket! De hogy ezt tegye vele, hogy ezt ... ” 

Hangja megint élesen a magasba vág, el–elcsuklik. A díványra veti 
magát, dobermanos és cirmoscicás bársonypámák közé fúrja a fejét. 
Szoknyája derékig felcsúszik. A szomszédasszony, Madame Jourdel jön 
be, kérdőrevonó pillantással mér végig, lehajtja a lány szoknyáját, aztán 
avatott kézzel magához vonja a rázkódó testet, halkan duruzsol, közben a 
fejével int, hogy menjek ki a szobából. 
 
Itt valami suskus volt 
– ,,Rossz volt nézni, ahogy az a fiatal az öreget verte. Innen a lépcsőről 
figyeltük. Ez a gyilkosság előtti napon történt, délelőtt. A nagy kiabálásra 
jöttünk ki. Hogy mit kiabáltak, nem értettük, mert egymás között mindig 
a maguk nyelvén beszéltek, de nem kellett a szavakat érteni, hallhattuk, 
kegyetlenül mérgesek voltak.” 

Jourdelék Mandel szomszédai. A férfi baszk sapkás kis ember, poca-
kos. Olyan a széles karimájú sapkában mint egy gomba. S hallgat is, mint 
egy gomba. A felesége beszél. Ömlik belőle a szó. Amolyan igazi szom-
szédasszony. Fogadni mernék, hogy fogsora a sok pletykától feketedett el. 

– ,,Mikor májusban Mandel magával hozta azt a fiatalembert, én rög-
tön mondtam, ugye Roger, ezt te is bizonyíthatod, hogy ennek rossz vége 
lesz. Itt szerzett neki szállást minálunk, de én már akkor gyanakodtam.” 

A gomba bólogat. A kertben lépegetünk vörös és barna levelekközt a 
körülöttünk lábatlankodó lompos spánielt kerülgetve. A kertvégében 
zöldre festett fabódé: itt lakott Taál Dusán. Ajtó, ablak leplombálva. A 
piszkos üvegen át látom az egyszerű bútorzatot. 

– „Mandel úgy járt itt ki–be, mint otthon. A kutya nem is ugatott, ami-
kor jött, hiszen ismerte. Hogy beszélt–e a gondjairól? Nem, de meglát-
szott rajta, hogy emészti magát. Ez a fiatalember meg a lánya ... De azt 
hiszem, nem is a lánya izgatta annyira. Lehet, hogy még örült is, ugye 
Roger, mondtam neked. Inkább valamilyen üzlet, az furdalta mind a ket-
tőt. Nem hiába voltak eleinte olyan sülve–főve. Később a fiatalember, 
erre esküdni mernék, gyanút fogott. Egyszer el is utazott egy hétre. Attól 
fogva állandósult a civakodás. S annyi bizonyos, Taál nem ok nélkül kért 
meg, éppen az utolsó héten, hogy nézzek be hozzá minden reggel. Félt. 
Nahát, aznap csak kopogok, kopogok, – semmi válasz. Erre belépek. Sen-
ki. Senki, de Uram Isten, Szűz Mária, minden csupa vér, az ágy, a padló 
... Azonnal értesítettük a csendőrséget. Mandelt még aznap őrizetbe vet-
ték. Mert megtalálták a revolverét, hiába dugta el a pincében. A tárból az 
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a két golyó hiányzott, amelyet a kertiház falában fedeztek fel. Meg aztán 
vérnyomokra leltek a kocsi hátsó ülésén is. Mert a kocsiján vitte el a holt-
testet, még akkor, éjjel. Nem, a berregésre nem lettünk figyelmesek. Sok-
szor fordul elő, hogy Mandel késő éjjel, vagy hajnalban indul, vagy érke-
zik haza. Meg aztán, ugye, az ember nem nézheti folyton, mit csinál a 
szomszéd? 
 
Fohász a barlangszájban 
 Szélrohamok a kápolna körül, – orgonaverseny: sikongó sirám, búgó 
háborgás örvénylése. Messze a völgyben, a szakaszonként fel–feltűnő 
szerpentin úton, felriasztott madarak izgatott körei alatt autóoszlop köze-
ledik, már a motorzúgást is elhozza a szél. Elől a csendőrség terepjárója, 
mögötte Mandel szürke bádogkocsija, amelyet négy fekete hivatalos autó 
követ. A rekonstruálás első felvonásáról jönnek a folytatást eljátszani. 

A dzsipről négy csendőr ugrik le. Kinyílik a kis szürke autó ajtaja is. 
Mandel kecmereg elő. Kopasz öregember, bő ruhában. Alacsony. Nyilvá-
nos vizeldékben bizonyára mindig lábujjhegyre kell állnia ... Kemény 
ajtócsapkodás: a hivatalosak, élükön a vizsgálóbíróval és Dorsal főfelü-
gyelővel. Utolsónak két fényképész érkezik, állványt, táskát cipelve. 
Mandel ügyvédje felhajtott gallérral járkál, hol a csendőrökkel vált szót, 
hol védence vállát veregeti, igyekszik a lelkére beszélni. 

Mandel, akit töredelmes vallomása nem szabadított fel a ránehezedő 
nyomástól, tétovázva nyitja ki kocsija hátsó ajtaját. Embernagyságú bábut 
rángat elő, a barlangbejárat felé vonszolja, közben meg–megáll, a 
hályagos égre pislog. 

– ,,Csak tovább”, biztatják. 
A barlangbejárat. Alig tíz méterre tátong a szakadék, mélyén a rohanó 

patakkal. Mandel kérdő mozdulatot tesz ügyvédje felé, akihevesen bólo-
gat. Egy lökés, – a bábu eltűnik a mélységben. Mandel majdnem 
utánatántorodik. Öngyilkossági kísérlet? Egy csendőr rántja vissza. 

Mire kijövünk a barlang pitvarából, megeredt a hóesés. A pelyhek sű-
rűn kavarognak. Lobogó, sötét kabátok, tanakodás. Mandel a kápolna 
előtt téblábol, kezén bilinccsel, – senki sem törődik vele. Sír. Jaj, Uram ne 
engedd, hogy hitünk megrepedezzék, mint a királyok palástja, hogy re-
ményünk elporladjon, mint az angyalok szárnya, hogy szeretetünk kifeje-
zéstelenné kopjon, mint a szentek arca. (h. á.) 
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PÁRBESZÉD 
 (Szín: közepes nagyságú szoba egy párizsi bérház negyedik emeletén. 
Fehér márványkandalló, már rég nem használják, – ásító száját vaslap 
zárja le. Fölötte tükör. Kerek asztal, négy szék. Azegyik sarokban televí-
ziós készülék. A falon felnagyított fényképek: fiatal férfi ölében egy év 
körüli kislánnyal, ugyanaz a kislány négyötévesen, karján kisnyuszival, 
idős házaspár egy lugasban. Az ablak előtt karosszék és állólámpa. Tágas 
belső udvarra nyílik kilátás: őszi nedvességben tükröző bádogtetők, ké-
mények, antennák. 

A karosszékben Klára. Harminc év körüli asszony. Hosszú, szőke haja 
sötétkék pullóveren omlik szét. Finom arcvonásokhoz illő, unatkozó te-
kintet. 

Jobb könyökét az asztalra támasztva, bal tenyerét térdén pihentetve, 
Mandel Attila. Óriási kézlőgombjait villogtatva ünnepélyeskedik.  Arcki-
fejezése percenként változik: kert télen, nyári fák fölött imbolygó lég-
gömb, megvert vizsla, bohóc, amint éppen fenékre esik, páncélszek-
rény...) 
MANDEL: Hát így. A per után, amint csak tehettem, felnéztem Párizsba. 
Magához. Azt is mondhatnám, csak azért jöttem, hogy magával beszéljek. 
Utóvégre, ha csak harmadszor látjuk is egymást, már régi ismerősnek 
számítunk, – vagy nem? 
KLÁRA: De, hogyne. Feltétlenül. 
MANDEL: Emlékszik az első találkozásunkra? Tavaly márciusban. 
KLÁRA: Már hogy ne emlékezném. 
MANDEL: Nézze, nekem képeim is vannak róla. (Kopott aktatáskájából 
újságkivágásokat kotor elő. A képek kettőjüket ábrázolják. Mandel moso-
lyog a képen, s széles taglejtéssel egy zsákocskát emel Klára felé, mintha 
borospoharat egy banketten; a asszony, mindkét karján egy–egy Super–
Spick mosóporos dobozzal, szintén mosolyog, de fáradtan, mint aki ikre-
ket szült.) 
KLÁRA: (hangosan olvassa a képaláírást, lelkesedést színlelő, valójában 
gúnyos hanglejtéssel) ,,Spick úr ma megint 50 Napóleonarannyal jutal-
mazott meg egy Spick–hű háziasszonyt. »Köszönöm, Spick úr, a nagylel-
kű ajándékot«, mondja Hont Árminné, Párizs XIV. ker., aki egyedül él 
kislányával, »s köszönöm a Super–Spick mosóport. Tudom, hogy Super–
Spick helyettem mos, hogy Super–Spick újjá varázsolja a fehérneműt, 
hogy Super–Spick valóságos kozmetikai szerként ápolja kézbőrömet. 
Super–Spick a modern nő szabadsága! Gyűjtse, asszonyom, Ön is a 
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Super–Spick dobozokat,  – Spick úr talán már holnap éppen Önnél ko-
pogtat be az ötven arannyal!” (Elneveti magát.) Micsoda hazugság! 
MANDEL: (kitárt tenyérrel) Minden igazságban, kaparja csak meg, van 
valami hazugság, s minden hazugságban, kaparja csak meg azt is, de jól, 
van valami igazság. 
KLÁRA: (megjátszott keserűséggel) Szörnyű, hát akkor már a 
hazugságbansem lehet bízni? 
MANDEL: Nem, mert látja, ezek a merőben hazug képek teljesen őszinte 
érzelmeket is mutatnak. S ezt pontos statisztikákkal tudom alátámasztani. 
Minden látogatásomról hozott képet a sajtó, s utána minden alkalommal 
három–négy–öt százalékkal lendült fel a Super–Spick eladás az érintett 
piacon. A mi képünk után pedig: tizenegy százalékkal. Tudja miért? 
Azért, mert a háziasszonyok megérezték benne az őszinteséget. Maga 
ezen a képen valóban segítségre szorul, mint aki süllyed, süllyed a két-
ségbeesésbe. Én meg igazi örömmel nyújtom magának az aranyat, mintha 
azzal segíteni lehetne. Tudja, én magát azonnal nagyon rokonszenvesnek 
találtam. Úgy éreztem, ha süllyed, hát akkor nekem maga után kell ugra-
nom. 
KLÁRA: De azt azért csak nem állítja, hogy véletlenül kopogtatott be 
hozzám. 
MANDEL: Á, maga is tudja, hogy előzőleg Taál Dusánnal találkoztam, – 
ő irányított ide. Vagy ezt nem mondta magának? 
KLÁRA: Dehogynem. Másnap már itt is volt, hogy az arany felét köve-
telje. 
MANDEL: Na, ez nem lep meg a részéről. És aztán rögtön le is telepedett 
magánál, mi? 
KLÁRA: Nem rögtön. Néhány nap múlva, mikor az arany másik feléért 
jött. 
MANDEL: (Felpattan a székről, hadonászik. Csak most látni, milyen ki-
csi termetű.) S amikor két hónappal később, májusban megint itt jártam, 
már házigazdaként fogadott! 
KLÁRA: Igen, beköltözött hozzám. Szállodába nem mehetett, hiszen tud-
ja, körözték. Hogy honnan ismertem? A volt férjem révén, futólag. 
MANDEL: (Az ablak elé áll, Klárának hátat fordítva) Mondja, volt ma-
gának valami kapcsolata ezzel az emberrel? 
KLÁRA: (Ingerülten) Ha jól értem, azt akarja tudni, lefeküdtem-e vele. 
Hát tudja meg, noha semmi köze sincs hozzá, hogy: igen. No és most mi 
van? 
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MANDEL: (Klára felé fordulva) Semmi. Abszolute semmi. Dusán jóképű 
fiú volt, amolyan hogymondják, amolyan férfias jelenség, satöbbi ... 
KLÁRA: (Vállat vonva) Nekem nem éppen az esetem, de ... 
MANDEL: (Mellén összefont karral) De? De? 
KLÁRA: (Rövid hallgatás után) Mondja, tudja maga, mi az, hogy egyedül 
lenni? 
MANDEL: (Égnek, azaz mennyezetnek emeli először a tekintetét, aztán a 
karját, mintha mindjárt el akarna repülni) ... 
KLÁRA: Na látja. Hát én akkor már hónapok óta teljes magányban éltem. 
Azt mondhatnám: farkasordító magányban. Dórit, a kislányomat, heten-
ként egyszer hazahoztam a nevelőszülőktől, – azoknál lakik, mióta elvál-
tam a férjemtől. A hivatalomban egy–két üres szót váltottam a kollégák-
kal az időről, a munkáról, meg ilyesmikről. Egyikük minden áldott nap 
így köszöntött, hogy: mélységes hódolatom az osztály szépasszonyának. 
Azt hitte, vicces. És most képzelje: voltak olyan estéim, hogy ha ez az 
ember betoppan, már az ajtóban a nyakába borulok. Na persze, az utcán 
akkoriban is gyakran leszólítottak, de ilyenkor felháborodva mentem, 
nem, nem is mentem, inkább vonultam tovább, mintha sérelem ért volna. 
Azóta, azt hiszem, megértettem: ezeket a rámenősöket gyakran csak a 
magányukban felgyülemlett gyöngédség viszi rohamra. Nem gyógykeze-
lést keresnek, csupán elsősegélynyújtást.A mesterséges légzésre oktató 
plakátok jutna az eszembe . . . Dusántól többet vártam. Mit számított, 
hogy elveszi az aranyat, ha marad, s ha olyan természetesen rendezkedik 
be nálam, mintha mindig itt lakott volna. 
MANDEL: Volt valami a fellépésében, amivel eleve semmissé tett min-
den ellenvetést. Nem ült le, hanem helyet foglalt. Ne kért rendelkezett. 
Nem fogadott el semmit, hanem birtokba vette dolgokat, az embereket. 
Még csak nem is mohón, inkább kiábrándultan és unottan, mint aki tudja, 
milyen értéktelen, amit birtokba vesz. (Rövid hallgatás után) És mondja, 
amikor magamma vittem Dusánt, s maga újból egyedül maradt, az fájt? 
KLÁRA: (Az ablakhoz lép. Szemben néhány lakásban már villanyt gyúj-
tottak. A távoli életeket nézi) Nem, nem hiszem. Beláttam nincs más 
megoldás. Nem nagyon mertem már rejtegetni. S kezdett elegem lenni a 
pofonokból is. 
MANDEL: (Felháborodva) Miért? Verte? 
KLÁRA: Csak ha rosszkedve volt. 
MANDEL: (M. f.) „Csak.” Kedves, mondhatom. S maga tűrte ezt? 
KLÁRA: Mit tehettem volna. Utóvégre ... 
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MANDEL: (Magából kikelve) Utóvégre mi? Utóvégre nem ölhette meg, 
mint én! Ugye ezt akarta mondani? (Nyugodtabban) Hát figyeljen ide, 
kedves Klára, elsősorban azért jöttem el magához, hogy megmondjam: 
(ünnepélyesen) Dusánt nem én öltem meg. (Esengő tekintettel) Hisz ne-
kem? 
KLÁRA: Nem tudom. Mindenesetre meglep. Hogy a nyomozóknak val-
lott, azt még csak megértem. De a bíróság előtt? Miért nem ott bizonygat-
ta az ártatlanságát? Miért csak nekem mondja? 
MANDEL: Mert nem érdekel, hogy más mit gondol. De maga, mondja, 
maga el tudja képzelni, hogy megölök egy embert, én, akárkit? 
KLÁRA: Nézze, végül így is felmentették. 
MANDEL: Nem mentettek fel. Három évet kaptam. felfüggesztéssel. 
KLÁRA: Egyremegy. Enyhítő körülményei voltak. Az egész sajtó maga 
mellett állt ki. 
MANDEL: Szóval, olvasta a lapokat. S elhitte, hogy jogosan vagy jogta-
lanul, de . . . Hát nem. Ha maga ismerne, tudnia kellene, hogy én nem 
ölök. Látnia, hogy ez milyen képtelenség. Kép–telen–ség. Érti? Klára, 
szeretném, ha ismerne. (Most már egészen sötét van a szobában. Klára 
fekete árny az ablak szürke táblái előtt. Mandel beleolvad a homályba. 
Szavai hamisan csengenek.A sötétben elbizonytalanodik a mondanivaló. 
A puszta hangra utalt szöveget nem egyengeti, magyarázza, árnyalja sem 
arcjáték, sem gesztus, – szárnyaló szavakkal is vakrepülés. Pár perc múl-
va pedig, mikor Klára világosságot gyújt, a hang apad el. Mandel most 
már csak hebeg–habog, egyetlen összefüggő mondata sincs, csak arcjáté-
ka, kapkodó taglejtése. Végül legyint s egy ideig közömbös dolgokról 
beszél) 
MANDEL: Hát, hogy úgy ne mondjam, akkor tulajdonképpen, talán már 
szednem is kellene a sátorfámat, ugye. (Egyik lábáról a másikra áll, ma-
gyarázó mozdulatokat vázol a levegőbe, aztán hirtelen elrohan) (Klára 
céltalanul tesz–vesz a szobában. Felpróbál egy ruhát, majdegy másikat, a 
tükör előtt forog. Bekapcsolja a tévét, lovasok vágtatnak át a képernyőn, 
egy pár vadul csókolódzik – ,,Egyetlenem,egyetlenem” – a lovasok egy 
tisztáson gyülekeznek, nyerítés, vezényszavak – kikapcsolja a tévét. Éles 
csengőhang. Az ajtóban Mandel.) 
MANDEL: (lihegve) Bocsánat, itt felejtettem a képeket. (Az újságkivá-
gások az asztalon hevernek. Klára megint úgy néz, mint amikor a Super–
Spick dobozokkal állt a fényképezőgép elé, tétován, védtelenül, akár egy 
forgalmas útkereszteződés közepén, robogó autók közt. Mandel lassan 
rakja be táskájába a képeket, a nyitott ajtó előtt esetlenül meghajol, távo-
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zik. Kint megered a zápor, keményen kopog a párkányon. Klára kinyitja 
az ajtót, mintha Mandelt akarná visszahívni, aztán bezárja az ajtót, rátolja 
a két reteszt, a kulcsot kétszer megfordítja a zárban. Most márolyan 
nekidühödten zuhog az eső, olyan erősen dobol, hogy ha valaki beszélne 
is, szavát sem lehetne venni.) 
 
MAGÁNBESZÉD 
Na tessék: negyed négy. Már azt hittem, végre sikerül elaludnom, és ak-
kor ez az állat is itt bőgeti fel a motort. Remeg az ablak, remeg az ágy, 
remeg az egész ház. Micsoda ötlet, szállodát építeni ide, ahol az út neki-
vág a meredeknek. A húsz–harminc tonnás teherautók sofőrjei pont itt 
kapcsolnak át a második sebességbe. ,,Csendes kis hotel”, mondták, „öt-
száz méterre a falutól, valóságos üdülő a kereskedelmi utazó számára.” 
Üdülő! A fényszórók minden alkalommal megvilágítják a szobát, s az 
ablaktáblákon lecsurdogáló esőcsöppek árnyékát a mennyezeten táncol-
tatják ... Na, most megint: lassan közeledik, remeg az ablak, fény a plafo-
non, rohanó árnyak, rrrmm, átkapcsol, meg kell őrülni, meg kell őrülni, 
pedig már csend van, csak az esőt hallani, és még mindig meg kell őrülni, 
mert most a szavak hörögnek, bőgnek, bennem, egyszerre ébredt fel 
mind, s a torkom felé tódul, beszélni kellene, kiáltani, aludni fél négy, 
üvölteni a tenyeremből tölcsért formálva, hogy mindenki hallja, a pár-
námba, hogy senki ne hallja ... 
 

Ezt is el szerettem volna mondani magának abban a homályos szobá-
ban, ezt a torkomon akadt kiáltást. Meg azt, hogy én mindig az igazságot 
kerestem, és mégis mindig hazugságban éltem. Egyszer, nagyon régen, 
amikor kikiáltó emberként dolgoztam Pesten a Népligetben, meg aztán 
vidéken is, és törpéket, hústornyokat, szakállas nőket mutogattam, úgy 
éreztem, közel járok valamihez, aminek az igazság nevet lehetne adni. A 
szerencsétlenek is érezték, a hangom rezgéséből, vagy miből, többet sej-
tek és mondok róluk, mint hogy milyen picik, milyen óriásiak, milyen 
förtelmesek, – a szégyenüket, a szenvedésüket kiáltom ki helyettük. Mi-
kor elváltunk, nem csa én sajnáltam otthagyni őket, hanem tudom, ők is 
sajnálták, hogy elmegyek. Egy év múlva levelet írtak, újévi üdvözletet. 
De akkor már a forgatagban éltem. Pesten úgy ismertek, mint a legügye-
sebb ügynököt. Tőzsdéztem is. S tudja, mi volt a sikerem titka? 
Megmondo magának. Az, hogy a pénz akkor még nem érdekelt. Az el-
adás kis drámáit szerettem, az alkut, a vitát, a meggyőzést, s a nagyobb 
üzletekben, a kockázat izgalmát. Játszottam, s amint egyenesbe hoztam 



 

224 

valamilyen vállalkozást, már ejtettem is, és másikba vágtam bele. Így 
kerültem ki Franciaországba a harmincas évek elején, hogy: no most meg-
látjuk, mi lesz. Export–import lett, aztán konfekció, aztán film, aztán a 
háború alatt minden. Később Afrikábanis jártam. Ha látott volna, amint 
hosszú csónakon szállítom az árut fel a Kongón, az Ubangin, lázasan, 
betegen . . . Igazi trópusi sisakot viseltem, s folyton röhöghetnékem volt, 
hogy mit szólnának hozzá Pesten a kávéházban: ,,nicsak a Mandel trópusi 
sisakban!” 
 

Az afrikai vállalkozásba a végén belebuktam. Hogy utána mi mindent 
próbáltam, nehéz lenne felsorolni. Ezzel a nyomorult vallástudományi 
enciklopédiával több, mint három éve házalok. Egyébként csak ajánlani 
tudom a szerkesztő úrnak. Félműbőr kötés aranyozott díszítésekkel, négy 
kötet bőven illusztrálva, összesen huszonnégy színes betétlappal, a püs-
pök úr is tetszését nyilvánította. Hogy maga nem vallásos? Kérem, az 
egész mű a modern természettudományos gondolkozás szellemében van 
összeállítva, valójában leleplezi az összes vallást. Miért nevet? Tudja, van 
egy tucatnyi lemezem, s azonnal megérzem, melyiket kell feltenni, mi-
lyen hangerővel. Mindenre fel kell készülni, mert minden van. Ezt hall-
gassa most meg, ezt nem meséltem magának, mikor a perem után megint 
riportot csinált rólam a Flash–Spécialnak. Tavalyelőtt ősszel történt. 
Castelsarrasin és Albi felé utazgattam faluról falura. Vörös téglás házak, 
vörös lomb, istentelen vidék, nyomorgó papok, sonkafejűek,  akik kol-
bászujjal, és papundekli arcúak, azok meg pergament kézzel forgatják a 
mintapéldányt, hümmögnek, bólogatnak, összegyűrik,  bepiszkolják a 
lapokat, s még örülhetek, ha egy ajánlást csikarok ki belőlük a szomszéd 
plébánoshoz. Közben szánom is őket, olyan szegények, s hallgatom, tü-
relmesen, a tanácsaikat, hiszen mást sem tudnak adni, legfeljebb még 
bűnbocsánatot . . . Hát az egyik azt mondja: ,,miért nem próbálkozik a 
jógiknál?” Tényleg, miért ne? Jó nagy kerülő, nem mondom, de hátha ... 
Magányos tanyához érkezem, messze, bent a hegyek közt. A gyümölcsfák 
alatt tréningruhás alakok ücsörögnek, lábukat az ölükbe húzva, de 
vanolyan is, aki a fején áll. Ezeket hiába szólongatom, csak bámulnak 
maguk elé. Na jól van, mondom, gyerünk be a házba. – ,,Nagyon sajná-
lom, a Mester most nem fogadhatja, de ne is fáradjon, annyit én is meg-
mondhatok: ehhez a gyönyörű kiadású műhöz mi bizony szegények va-
gyunk ... Nem, részletre sem ... Nem, a vallási közösségek számára fenn-
tartott harminc százalékos kedvezménnyel sem ... „ De, ha már ilyen nagy 
utat tettem meg, nem osztanám-e meg velük szerény ebédjüket. Hát, gon-
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dolom, legalább ennyi hasznom legyen a kirándulásból. Gong. A tréning-
ruhások beszállingóznak a házba, csak egy fejen álló marad kint, – biztos 
nem éhes. Viaszkos vászonnal fedett, hosszú asztal két oldalán ülünk, 
gyalulatlan fapadon. Megjelenik a Mester is. Füstös képű hindu. A fülé-
ben annyi szőr, hogy én azt hajnak is elfogadnám a kopasz fejemre. Ösz-
szetett kézzel hajlongunk egymás előtt: ,,béke, béke, béke”. Az enciklo-
pédia? Porcelánfehér mosoly, hajlongás, fejcsóválás: nem. Részletfizetés? 
Mosoly, hajlongás, fejcsóválás: nem. Kedvezmény? Mosoly, hajlongás, 
satöbbi – nem. Hát jó, visszaülök a helyemre. – ,,Kutya meleg időnk 
van”, mondom a homlokomat törölgetve. Rosszalló pillantások értetik 
meg velem, hogy most nem beszélünk,most meditálunk. Nem bánom, 
meditáljunk. Aztán végre behozzák az ebédet. A rizst. Így ahogy mon-
dom: rizs volt, és semmi más. Innivaló: forrásvíz. Kezdtem méregbe gu-
rulni. Hát még aztán, amikor öt perc múlva megjelenik a szakács s egy 
tálon pompás bifteket hoz, krumplival, zöldbabbal, s az egészet leteszi a 
Mester elé. Meg egy üveg bort is. A szentembernek szüksége van a ki-
adós táplálkozásra, magyarázza suttogva a szomszédom: borzalmasan 
kimerítő munkát végez. Képzeljem, napi tizenöt–tizenhat óra hosszat ül, 
ül és szeretetet sugároz a világba. Hát elképzeltem. Mi az hogy elképzel-
tem! Másra sem gondoltam egész délután. Azt a vacak kis bádog traga-
csomat is mintha a gyűlölet és düh hajtotta volna neki a hegyeknek, úgy 
pöfögött felfele a meredek utakon. Igaz, a tetőkön jócskán visszakaptuk 
az indulatoskodást. A szél csakhogy bele nem pofozott egy–egy szaka-
dékba. Mert arrafelé nagyon vadak a hegyek. Embernek, lakott helynek 
nyoma sincs. Legfeljebb a szikláknak van néha emberformájuk, totem-
formájuk. Nos, én nem vagyok az a fiú, aki csak úgy elpityeredik, ezt 
nekem elhiheti, de itt olyan rettegés fogott el, hogy valósággal szédülni 
kezdtem. Mert mi a szorongás, ha nem szédület a szívünk űrje fölött? Es-
tefelé megered az eső, ömlött, akárcsak most, de akkor valahogy meg-
nyugodtam. Az esőtörlők egyenletes metronóm–mozgása jobbról balra, 
balról jobbra szabályos tempót visz a belső hangzavarba. 
 

Nézd, kislányom, valahányszor hazatérek, szemrehányással, veszeke-
déssel kezded: miért maradtam el olyan sokáig, miért hagytalak egyedül 
... Aztán, hogy: miért kellett anya nélkül felnevelkedned, mintha én tehet-
nék róla. Most meg Dusánt hánytorgato fel minduntalan. Tudom, legtöbb-
ször nem szólsz semmit. Ne szólsz, csak nézel. S ha látnád, hogyan nézel! 
Mintha a boldogságodat akartam volna megakadályozni. Én! Mintha va-
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lóban én öltem volna meg azt az embert. Én! Csak féltettelek, kicsim, de 
te ezt nem érted. Vagy nem akarod megérteni? 
 

Ez a nehéz: nem lehet vele értelmesen beszélni. Nem fogja fel dolgo-
kat? Vagy nem akarja felfogni? Egyszer, évekkel ezelőtt, addi nyúzott, 
míg meg nem ígértem, elviszem bálba. Új ruha, készülődés, izgalom. Ne-
kem nagyobb lámpalázam volt, mint neki. Mert én, ugye, tudom, amit ő 
még világosabb pillanataiban is csak érez. Hogymondjam? Nem gyenge-
elméjű, nem. Írni, olvasni, ha kicsit késve is, de egész jól megtanult. A 
számolásban is erős, az alapműveleteket ismeri. Farkastorok, igen, de ez 
nem minden. Általában, valahogy nem egészen jól fejlődött. Vékonyka, 
mazna. És hát nyugtalan, mit mondjak, nyugtalan szegényke. Azon a bá-
lon is túl izgatott volt. Azért, mondta, mert hogy én sokat iszom. Na de én 
meg miért ittam? Mert az ő izgatottságát láttam. Meg azt, hogy senki sem 
kéri fel. Senki. Én vittem be a táncolók közé, csetlettünk–botlottunk a 
színes léggömbök, lampionok alatt. Körülöttünk meg micsoda forgatag! 
Csak néztem, az a sok fiú meg lány milyen csillogó szemmel falja egy-
mást a gyorstáncban, milyen kéjsóvár tekintettel borul egymás vállára a 
lassúban. Bennem az elkeseredés dolgozott. Nem azért, hogy a párkeresés 
vitustáncában összevissza lökdösnek, hogy a lábunkra hágnak, hanem 
hogy mégis, mit képzelnek ezek a lányok, miközben lobogó hajjal, pihegő 
mellel, nekipirosodva ropják a táncot. Azt, hogy ők mit tudom én milyen 
gyönyörűek? És az a sok pattanásos képű lakli? Egyik sem fordulhatna 
egyet az én Annuskámmal? Annyival különbek nála, hogy rá sem 
hederítenek? Tudj aznap este még valami szép is volt benne. Vágyakozás 
és ijedtség keveredett a szemében, ahogy a táncolókat nézte. Tündérkertet 
látott a nagy vidámságban, s ugyanakkor holmi boszorkányszombatot is. 
Kurjongatni próbáltam, mint a többiek, hogy lelket öntsek belé, de ilyen-
kor meg szégyellte magát, – ,,ne, apa, mit szólnak”. A zenészek bő lila 
ingben, narancsszín csokornyakkendővel úgy libegtek–lobogtak az eszt-
rádon, mint kiteregetett rongyok a szélben.Egyikük időnként kézbe kapta 
a mikrofont, és beleordított, hogy: „éljen az élet!”. Taps, vastaps. Anna is 
összeverte a tenyerét, de közben tanácstalanul nézett rám. Nem oldódott 
fel ebben a párolgó heje–hujában sem. Kívül maradt. S a kintrekedés ér-
zete nagyon fájdalmas, tudom. Az ember zárt ajtók között él, s ha valame-
lyik mögött neszezést hall, megdobbanó szívvel figyeli, hátha kinyílik.Mit 
gondol, a hit kulcs? A vallás? Vagy akár az olyan jógázás, hog fejen áll-
nak meg a nyakuk mögé feszítik a bokájukat? Az a szőrös fülű gurugóré 
sokáig nem ment ki a fejemből. Ő meg a biftekje, ami szeretetté válik 
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benne. A mérgem elpárolgott, s inkább gondolkoztam a dolgon, hogy 
szeretet, meg ilyesmik. Eszembejutott, mit olvastam egy újság vasárnapi 
mellékletében: a csillagok fénye évekig, tíz, ötven, ezer évig utazik az 
űrben, amíg hozzánk ér. Nos, bennem is évtizedek messzeségéből kezdtek 
felvilágolni a hajdan felémsugárzott érzelmek, szeretetek. Csak most ju-
tott el hozzám a fényük, s egyik–másik úgy ragyogott, hogy alig tudtam 
megérteni: a fényforrás régesrég kialudt, nincs többé. ,,Mélyen tisztelt, 
édes, kedves Mandel Nagyságos Úr!”: így kezdődött a törpék levele. Mi-
ért, miért nem válaszoltam rá soha!? Bözsikére is gyakran gondoltam. 
Pesten a házunkban lakott. Éveken át csak én érdekeltem, én 
megfoghegyről beszéltem vele. Egy néger málhahordómat, aki nagyon 
ragaszkodott hozzám, lopással vádoltam, igazságtalanul. Aztánutolsó ta-
lálkozásom anyámmal, mikor a háború után otthon jártam. Uborkasalátá-
val várt, merthogy azt nagyon szerettem, emlékezett rá. Miért kellett ezen 
úgy felhergelődnöm? Igen, akkor azt éreztem: hát csak ez maradt meg 
neki belőlem, ez, hogy szeretem az uborkasalátát? ,,Rosszul emlékszel”, 
mondtam, ,,ki nem állhatom, mindig utáltam.” S hozzá sem nyúltam. ő 
csak állt kezében a tállal a nagy kredenc előtt, mint akit megütöttek. 

 
Amikor mint Spick úr mutatkoztam be magának, már szerepem vége 

felé jártam. Három hónapig tartott az egész. Előzőleg persze meg kellett 
teremteni a jóságos Spick úr alakját, aki hetenként kétszer egy–egy zsák 
arannyal állít be valahová, ahol Spick mosóport használnak. Voltunk je-
lentkezők vagy negyvenen, többnyire kimustrált színészek és facér ügy-
nökök. A reklámfőnök kijelentette, hogy a siker érdekében Spick úrnak 
valóban szeretnie kell az embereket, mert akkor meggyőzőbben tud fel-
lépni. Egy pszichológusnő gondjaira bízta az egész bandát. Ez a feszes 
kontyú pápaszemes kígyó aztán napokon át kérdezgetett mindenféléről, – 
teszteket i csináltatott. Például kis játékfalut kellett felépítenünk, mint a 
gyerekeknek. A házak, kerítések, fák elhelyezéséből következtetett a tu-
datalatti személyiségünkre, vagy mire. Vagy pacákat nézegettünk,hogy ki 
mit vél felfedezni bennük. Ezt hívják, úgy emlékszem, Rorschach teszt-
nek. Közben a fényképeinket odaadták húsz kor és szociális kategória 
szerint kiválasztott háziasszonynak, hogy rakják sorrendbe, kinek a fizi-
miskáját tartják többé–kevésbé rokonszenvesnek, kiét tenyérbeszaladó-
nak. A végén hárman maradtunk. Miközöttünk már maga a reklámfőnök 
akart választani, mindegyikünket külön–külön fogadott. Mikor beléptem 
abba a ronda plasztikdomborulat– homorulat irodájába a Spick–es doboz-
zal elélvező modellek felnagyított képei közé, s ez a behemót fickó kéz-
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fogás címén csaknem szétmorzsolta az ujjpereceimet, úgy elfogott a vak-
düh, hogy kishíján nekimentem. Aztán hirtelen az anyám jelent meg előt-
tem az uborkasalátával. A végén még meg is sajnáltam a sportembernek 
kiöltözött medvét. 

Bizonyára maga is látta annakidején az óriásplakátokat: ,,Spick úr egy 
zsák aranyat visz Önnek”. Ott állok kezemben a zsákkal két Spick szí-
nekbe, kékbe és sárgába öltöztetett nő között, aki éppen jobbról, balról 
puszit nyom az arcomra. Híres ember voltam akkoriban, sokszor az utcán 
is felismertek. A Káró Hetes közönsége pedig egyenesen nagymenőként 
tisztelt. Az is voltam, igaz, a tönkrement kiskereskedők, leszerelt légió-
sok, csövezők, tarhálók társaságában. Mert ezek járnak ebbe a bisztróba 
egész délután és fél éjjel zsugázni meg ordítozni. Néha ketten–hárman 
félrevonulnak egy sarokasztalhoz, s valamilyen üzletet, vagy mit tudom 
én mit beszélnek meg olyan sötét pofákat vágva, mint az összeesküvő 
indiánok a régi néma filmekben. Taál Dusán viszont jobb fajta ember be-
nyomását keltette, pedig borotválatlan volt és elhanyagolt külsejű. Abban 
a fölényes modorában kellett valami megnyerőnek, vagy inkább lenyűgö-
zőnek lenni, legalábbis eleinte. Üzleti dolgokról beszélgettünk. Például 
arról, hogy nem lehet–e a Spick látogatásokat irányítani. A fejemet vakar-
tam. Nehéz dolog. Nagyon nehéz. De hát meg lehet próbálni. 

 
Mikor ajtót nyitott, nem szólt, csak állt, nem, nem is állt, lebegett, 

mintha víz alatt. Nem kérdezte ki vagyok, mit akarok, nem szabadkozott, 
milyen rendetlenség van a szobában. A fényképész a jó beállítást kereste 
és a kislányt igyekezett megnevettetni. Én a maga kezébe nyomtam a két 
Super–Spick dobozt, s maga felé nyújtottam az aranyat. ,,Mosolyogjon, 
mosolyogjon”, biztatta a fényképész. Akármi legyek, ha ezt a mosolyt el 
tudom felejteni. Emlékszik? Kivágódott az ablak, a függöny lobogott, s a 
kislánya színes rajzai szerteszét repültek a szobában. Nevessen ki, nem 
bánom, de én másnap új ruhát vásároltam. Ezt ni, itt hever a széken. Fi-
nom angol szövet, értek hozzá, nekem elhiheti. Most már kopott, sokat 
nyűttem azóta. 

Újrakezdtem a házalást az enciklopédiával. útközben azt szerettem ki-
festegetni magamnak, hogy megint bekopogok Klárához, s ő kedves, régi 
ismerősként fogad. A Párizs felé mutató útjelző táblákról ezt olvastam le, 
hogy: Klára 455 km, Klára 530 km ... Hogy boldog voltam–e? Dehogy 
voltam, dehogy. Tudom én, ami az érzelmeket illeti: jobb soha, mint ké-
sőn. De a boldogtalansághoz is túl öreg vagyok már. A fiatalok szórako-
zása az. Én a kettő, a boldogság és a boldogtalanság részegítő keveréké-
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ben éltem, illúziók nélkül, s mégis reménykedve. Hogy egy százalékos 
esélyem sem volt? Nekem az egy ezrelékes is elég, hogy ne adjam meg 
magamat. Persze vigyázni kell az ilyen szappanbuborék reményre. Ezért 
halogattam a párizsi utat. 
 

Május vége felé nem bírtam tovább: próbára kellett tennem a reményt. 
Azt hiszi, nem tudom, milyen suta, milyen ügyefogyott voltam azzal a túl 
nagy csokor virággal? De a négy emeleten úgy rohantam fel, mint a láz. 
Hogy lehültem–e amikor a fotelben megláttam Dusánt? – ,,Szevasz 
Spick”, – így üdvözölt. Lihegtem, hápogtam, de azért mert ki voltam ful-
ladva. Nem hűltem le, nem. Magát figyeltem, lassú, nyugodt mozdulatait, 
amint a virágot a vázában elrendezi, aztán teát szűr ... Azóta is nagyon 
sokszor nem az arcát, nem a testét idézem fel, hanem a mozdulatainak 
indáit, ahogy szelíden befonják a dolgokat. Nem, Dusán már csak azért 
sem hűtött le, mert azonnal arról kezdett beszélni, hogy vigyem magam-
mal vidékre, Párizs túl veszélyes neki. 
 

Gondolhatja, mekkora örömmel vittem magammal Dusánt. S titkon 
örültem annak is, hogy búcsúzása Klárától nem volt túlzottan érzelmes. 
Sőt, egyáltalán nem volt az. Dusánnak egy jó szava nem volt, Klárának 
egy könnye sem. Meg kell jegyeznem, akkoriban még nem éreztem sem-
mi féltékenységet. Inkább valamilyen furcsa melegséggel néztem Dusán-
ra, aki magába szívhatta Klára mozdulatait, aki a testét is megsimogathat-
ta, s akinek mindez most már a lényéhez tartozik. Érti ezt? Magával is 
azért rokonszenveztem mindjárt, mert megtudtam, hogy régebben Klára 
férje volt, hogy magában is van valami őbelőle. Mindezt csak azért, hogy 
lássa: nem Klára miatt támadt ellentétem Dusánnal. A céltudatossága, a 
magabiztossága kezdett idegesíteni rövid idő múlva. Már ahogy a kocsit 
vezette. Mint egy versenyautót. Kanyarok előtt utolsó pillanatban féke-
zett, kikapcsolt a negyedik sebességből, feltúráztatta a motort, aztán a 
váltókart a harmadikba lökve és a pedált rugdosva teljes gázzal fordult, 
úgy hogy a farral oldalt csúszó kocsi hátsó kereke majdhogy az árokba 
nem került, s aztán máris vissza a negyedikbe. Azt sem tudtam, mibe ka-
paszkodjam: az ülésbe? a műszerfalba? – ,,Csak nem azt a nyomorult éle-
tedet félted, Spick, mondd.” És vigyorgott. Így hajtott be hozzánk is, a 
kertbe. Anna sikoltozott ... Első éjjel nálunk hált, a szalonban, aztán a 
szomszédban találtam neki szállást, egy kerti házban. De ide csak aludni 
járt. Napközben nálunk lődörgött. Legtöbbször végigdőlt a díványon és 
zenét hallgatott, klasszikus zenét. A lányom lemezjátszóját ritkán használ-
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ta, legfeljebb azért, hogy az érzelgős lemezeket csúfolhassa, Anna nag 
megrökönyödésére. Vagy hogy engem bosszantson az egyikkel. Ezen a 
lemezen nincs más, mint hogy egy pasas elkezd nevetni, egyre jobban 
nevet, hahotázik, gurul a röhögéstől, és akkor még hárman, négyen, férfi-
ak, nők belevágnak, – vihognak, kuncognak, kacagnak, visítoznak egy 
mukk szöveg nélkül. A végén, aki hallgatja, maga is elneveti magát, mert 
ragadós a vidámság. Csakhogy nekem rég elegem volt az ilyesmiből. Va-
lamikor legalább kétezer viccet tudtam fejből. De mind lekopott rólam. A 
Mórickákban, Grűnökben, Arisztidekben, skótokban, anyósokban már 
csak a sivár szenvedést látom. Mit nevessek én azon, hogy valaki a pos-
tást találja a felesége ágyában? Olyan vicces ez? Vagy hogy részegen 
nekimegy a lámpaoszlopnak. No, szóval Dusán ezt a röhögős lemezt tette 
fel néha tízszer egymásután: – ,,Spick, ne mérgelődj, mulass!”. És közben 
Annára kacsintott. Annára, aki bámulta a nagy embert, s hogy őt utánoz-
za, szintén csak Spicknek kezdett szólítani. Mintha kicserélték volna azt a 
lányt. Örülhettem volna, de inkább aggódtam. Néztem, milyen kiszolgál-
tatott, hogy ugrál Dusán körül, – nem, nem is ugrál: verdes. Verdes és sír. 
Most bizonyára azt kérdi, miért nem távolítottam el a házból ezt az em-
bert? Azért, mert haboztam a lányomnak fájdalmat okozni? Hát nem. Ha-
nem tudja miért? Azért mert örültem, hogy Dusán nálam van, s nem Klá-
ránál. Hogy ezt csak most mondom, az önvádban kéjelegve? Tudtam én 
ezt akkor is. Tudtam én magamról mindent. Éjszakánként a sötétben gub-
basztottam s hallgattam a magamból érkező híreket, mint aháború alatt a 
külföldi rádiók adásait, félve és reménykedve. Inkább reménykedve. 
 

Júliusban a Dordogne völgyét jártam. Ismeri? Sziklába vájt utak a fo-
lyó partján. Ahol meg kiszélesedik a völgy, az egész táj zöld lángokkal 
ég. Merő öröm voltam. De az öröm nem vidám dolog ám! Komoly meg-
rázkódtatás, amely összeszorítja a szívet, akár a fájdalom. Néha a mezők 
közt megálltam örülni és csendet hallgatni. Dongók és darazsak zúgtak át 
az örömön és a csenden, én meg a gomolygó felhőket néztem, mint fiatal-
koromban. Fehér Rorschach tesztek, gondoltam, viszik a vágyaimat. 
Vagy a távolban remegő párába révedtem, s éreztem, történik valami, 
nem körülöttem, nem velem, de bennem: a jegenyék zöld lángjain égek. 
Igen, lelki sérülés az öröm, nehéz elviselni. Legszívesebben lefeküdtem 
volna az árokparton, üvöltve a tehetetlen örömtől. Egyszer, estefelé, egy 
falusi vendéglő kertjében ültem egyedül. Elképzeltem, hogy éppen gyé-
mántfüggőket, aranyláncokat, brilliáns melltűket húzok elő a zsebemből, s 
mind maga elé teszem, a fésülködő asztalra. Erre nagyon szerettem gon-
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dolni. Hátradőltem a nádfotelben és félórákon át húztam, húztam ki a zse-
bemből a kösöntyűket, fülbevalókat, s a sok ékszer úgy csillogott, mint a 
folyó vize a lebukó napfényben. Ott, abban a kertben teljesen leittam ma-
gamat. Azért, mert nem bírtam elviselni az örömöt, hogy maga, ha messze 
is, de van, talán éppen fésülködik, szép, lassan indázó mozdulataival, s 
közben, arra gondol, hogy én egymás után rakom asztalára a gyöngyöket, 
karpereceket... 
 

Az sem lehetetlen, hogy azért ittam annyit, mert féltem a hazatéréstől. 
Kínos volt Anna szenvedésével szembenézni. Akárhogy csűröm–
csavarom, én hoztam rá a szerencsétlenséget. Augusztus vége felé történt, 
hogy hazaérkezve, megint a röhögős lemez rivall a fülembe. Úgy teszek, 
mintha nem is hallanám. – ,,Anna! Annuskám!” – kiáltok. Hol van? Du-
sán a díványon hever, a vállát rángatja.  A szomszédban találtam rá a 
lányra. A rohamon már túl volt, a szomszédasszony csitítgatta. Elkapott a 
méreg. – ,,Te Dusán”, mondtam, ,,ez nem mehet tovább!” Így, megmond-
tam neki, szembe. Meg azt is, hogy ha másképp nem boldogulok vele, a 
csendőrséghez fordulok. – ,,Tessék, rohanj, jelents fel.” Dusán nyugodt 
maradt. Visszavonult a kerti lakba. Hogy Anna milyen állapotban volt, 
arról jobb nem beszélni. – ,,Kislányom, hiszen csak kínzott.” – „Nem 
kínzott, te kínzol!”. – Márminthogy én. Két nap múlva – mit tehettem 
mást? – átmentem Dusánhoz bocsánatot kémi. Rimánkodni, jöjjön át hoz-
zánk, legyen minden úgy, mint azelőtt. Jó ideig kérette magát, aztán meg 
méltóztatott bocsátania. Hogy gyűlöltem akkor már ezt az embert! S egy-
re többször ütött meg a gondolat: hát ez fetrengett Klárával, ez? Ezt fon-
ták be Klára indázó mozdulatai? Ennek a testét, ennek a birtokló, biztos 
mozdulatait? Megfigyeltem, Dusán a dolgokat felülről fogta meg és ma-
gához emelte, mint egy daru, vagy mint egy markológép. Így nyúlt Klárá-
hoz is? Utáltam. Körülbelül két hónap múlva, november elején, egy hétre 
eltűnt. Hová? Ha én azt tudnám! Anna megint rákezdte, hogy én kerget-
tem el, én utáltam ki ... De ezek a vádak leperegtek rólam. Más bántott. 
Attól tartottam, talán Klárához ment vissza, vállalva a veszélyt, hogy el-
fogják. Az ilyen merészség azért hat egy érzelmes nőre. Más sem járt az 
eszemben, mint hogy éppen együtt vannak, s ő azokkal az undok ragado-
zó mozdulataival, – na ... Anna siránkozását hallgattam, s közben az én 
görcsös, öreg kezemet néztem, hogyan remegne, ha Klárához érhetne. Így 
teltek a napok. Mikor Dusán visszatért, mondhatom, fellélegeztem. Bor-
sos tokányt készítettem a tiszteletére – tudja, én egy egészen kis citrom 
szeletet is teszek bele – s jó bort bontottam. De a légkör nem javult. Du-



 

232 

sán határozottan udvarolni kezdett Annának. De hogyan? Az utcára nyíló 
kiskertben ölelgette, a szomszédok szemeláttára fogdosta. Anna azt sem 
tudta, hozzábújjon–e, vagy kiszakítsa magát a karjaiból. Az utca, mit 
mondok, az egész kisváros másról sem beszélt, mint a Mandel lány viszo-
nyáról. Azon törte a fejét mindenki, hogy én mit szólok az egészhez. 
Hogy nem vagyok elragadtatva, azt azért gondolhatták. Mert Dusán a mi 
vitáinkat is a nyilvánosság elé vitte. A kertben, az utcán kötött belém, 
kiabált, hogy mindenki odafigyeljen. Egyszer a kapu előtt összevereked-
tünk. Ki ütött először, nem emlékszem, de hogy ő ütött nagyobbat, az 
biztos. Egy másik alkalommal pedig – ez éppen a meggyilkolása előtti 
napon történt – védekezni sem tudtam, nem hogy visszaütni. De ebből 
nem szabad azt a következtetést levonnia, hogy én öltem meg, csak azért 
mert minden okom megvolt rá. Hát bizonyíték ez? A vallomás? Ne tréfál-
jon. Akármikor visszavonhatom. 
 

Higgye el, én napokon át védtem magam, pedig nem volt könnyű, – 
minden, és mindenki ellenem vallott. Hogy vertek-e? Nem, azt nem 
mondhatom. De nem hagyták, hogy kialudjam magam, s rámmásztak, 
kiabáltak. Én azért kitartottam volna, ha az ügyvédem meg nem győz, 
hogy vallanom kell, még ha ártatlan vagyok is. – „Nézze, Mandel úr”, 
mondta, „azt belátja, hogy minden maga ellen fordult. A vádnak tárgyi 
bizonyítékai is vannak. Ha nem teszvallomást, nem ússza meg tíz–tizenöt 
év alatt, aminek nagyrészét keményen le is üli. Vállalja a gyilkosságot, 
még akkor is, ha nem maga a tettes, és a többit bízza rám. Garantálom 
magának, hogy az enyhítő körülményeket tekintetbe véve, legrosszabb 
esetben három évet kap, de azt is a végrehajtás felfüggesztésével. Érti?” 
Nem értettem, de hagytam, hogy meggyőzzön. Hogy tudott beszélni az az 
ember! A peren is. – „Mert mi az, apának lenni?” – kérdezte, erősen az 
esküdtek szemébe nézve. „Hússzor egymásután, s mindig ugyanazzal a 
megjátszott mérgelődéssel csodálkozni, hogy a felfordított tojáshéj belül 
üres. Percekig úgy tenni, mintha keresne egy kislányt, aki az asztal alatt 
guggol, s elragadtatva sikít, amikor – nahát ilyet! – végre megtalálják. 
Aggodalmat színlelni, hogy hová tűnt el a gyerek, amikor az a takaró alatt 
vonaglik a visszafojtott kuncogástól. És aztán évek, évtizedek múlva a 
reccsenő tojáshéjra, az asztal alatti világra s a takaró alatt kucorgó kis 
testre gondolvafélni, félni egy csupa törékenység, csupa bújócska léle-
kért.” 
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Megbocsátották a bűnt, amelyet nem követtem el. Az újságok meleg 
hangon írtak rólam, – de hiszen maga is olvasta. A volt férje majd, hogy 
hőst nem csinált belőlem. Otthon, az utcámban lakik egy nyugdíjas al-
hadnagy. Régebben ha meglátott, elfordította a fejét. Most bejön a ker-
tembe, tüntetően rázza a kezemet. Csak a lányom gubbaszt naphosszat a 
díványon, vagy kint a konyhában egy zsámolyon. Minden pillantása vá-
dol. Ha egyáltalán rámnéz. Hiába magyarázom neki, mi az igazság, vá-
laszra sem méltat. S maga Klára? Maga? De meglátja, be fogom bizonyí-
tani, hogy én nem oltottam életet, hogy hozzá sem nyúltam Dusánhoz. 
Mert értem én:ki szeretne gyilkos melléhez simulni? S minket, ugye, csak 
ez választ el egymástól? Ugye, csak ez? Ezért igyekszem olyan útvonala-
kat követni, ahol Dusán volt társaival találkozhatom. A végére járok en-
nek az ügynek, nekem elhiheti. Bebizonyítom magának, hogy ártatlan 
vagyok. Aztán a karomba veszem, remegve, mint azablaküveg, mint a 
vízcseppek árnyéka a plafonon, mint az ágy, a ház, a kezem. Hogy igazán 
kívánom–e a bizonyítást? Igazán a keresést kívánom és a reményt. 
 
KIÁLTÁS 
Hosszú földnyelven vezet az út, viharos tenger mentén: szürke ég, mada-
rak, sötétzöld tenger, homokpart, kócos fűcsomók, deszkabódék, bádog-
hordók, rozsdás autókarosszériák, ázott kutya, ütött–kopott lakókocsi  
(Mediterranée Modern Circus), asszony, férfikabátban, láncra fűzött ma-
jommal, madarak, madarak, égő szemétdomb, vékony fekete füstkígyó, 
sűrű fehér füstgomoly, benzinkutak (Esso tigris ugrik, Shellt szeretem, a 
kedvesen útrahívó shellőmosolyt), emelődaruk, barna füstfelhő, árbocok, 
madarak, ringó hajótestek,  – Séte, esteledik. A kocsi a Libanon bár előtt 
fékez. 

Hangulatvilágítás. A bárpult mögött pisze orrú, fitos mellű kiszolgáló-
nő. Mandel sört kér, s úgy tesz, mintha egy láthatatlan dzsesszdobot 
verne, de mutatványának nincsen különösebb sikere. Felkapaszkodik egy 
bárszékre s a kezeügyében heverő kockákkal kezd játszani. Első dobásra 
is, második dobásra is 421–et csinál, s a következő tíz dobásban még két-
szer jön ki a nyerő szám. Félretolja a kockát, még egy palack sört rendel. 
A sarokasztalnál ülő két férfit nézi. Arcukat nem lehet jól kivenni. 
Mandel inkább az egyik mozdulataira figyel fel, arra, ahogy a kezét felül-
ről ereszti le a pohárra, amelyet aztán, mint a daru markolója fog meg s 
lassan szájmagasságba emel. Fejét gyakran hátraveti, mintha zavaró haj-
tincset vetne vissza a homlokából, pedig egészen rövidre van nyírva. 
Mongolosan lefelé konyuló bajszát simogatja. Társának hosszú, sötétsző-
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ke haja van, be is lóg a szemébe, de, úgy látszik, nem bánja. Valamilyen 
hajóról beszélnek, – magyarul. 

– Bocsánat, hallom, az urak ... 
– Igen, mit akar? 
– Csak úgy gondoltam. MandeI Attila a nevem. Ha megengedik. Ma-

gát mintha ismerném is. – Mandel a rövidhajú arcába néz. – Dusán! Ne, 
ne is tagadd. Vagy azt hiszed, egy arcműtét teljesen meg tud változtatni? 

– Maga, apám, részeg. Nevem: Stefanovics Milán. Akarja a papírjai-
mat? 

– Edd meg a papírjaidat? Téged kereslek! 
A rövidhajú felsóhajt. 
– Várj rám a szállodában, mondja a társának, nekem most egy kis ma-

gánbeszélgetésem lesz ezzel az úrral, de nem itt. – Ezzel tuszkolja is kife-
lé Mandelt. A kocsiban azonnal a kormányhoz ül és indít. Nyaktörő ka-
nyarral fordul ki az útra. 

– Na, végre nyugodtan beszélhetünk. Mondd Dusán ... 
– Stefanovics Milán. Mintha már mondtam volna. 
– Jó. Hová megyünk? 
– Fordulunk egyet. 
– Állj meg, állj meg! 
A városon kívül robognak, bele a sötétbe, a fényszóró sugárkévéjét 

követve. Állatok világító szeme. Fehér haskötős fatörzsek. Fekete falvak. 
Aztán semmi, semmi, csak az út. A fiatal férfi úgy hajtja az autót, mint 
egy versenykocsit. A kanyarokban kivárja az utolsó pillanatot, hirtelen 
mozdulattal kikapcsol a negyedik sebességből, feltúráztatja a motort, be-
vágja a váltókart a harmadik fokozatba, közben gázt ad, fordul, s már 
vissza is vált a negyedikbe. Mandel kapaszkodni próbál. 

– Csak nem félsz? 
– Dehogy félek. Hanem azt mondd meg: Klára tudja, hogy élsz? 
– Milyen Klára? 
– Azt hiszed félrevezetsz? Nagyon jól tudod, kiről beszélek. De hová 

viszel? 
– Szeretnéd tudni, – mi? 
Az út meredeken emelkedik. A kanyarok egyre élesebbek. Sziklák a 

reflektor fényében. 
– Nézze, Stefanovics úr, én, úgy látszik, tévedtem ... Összetévesztet-

tem... 
Fékcsikorgás. Az autó jobb első kereke a semmiben. A vezető szó nél-

kül ugrik ki, s löki, taszítja, rúgja a kocsit, bele a szakadékba. Mandel a 
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kormánykerékhez kap, de későn. A kis bádogalkotmány már bukdácsol, 
görög is lefelé a sziklák közt, az egyikről visszapattan, kitárt ajtókkal zu-
han, mintha repülne, földet ér, kigyullad, tovább bukfencezik ... 
 

Kő, amerre néz, kő és szikla. Ezüstösen fénylő ormok a telihold fényé-
ben, tusfekete hegyoldalak az árnyékban. A szakadék mélyén fel–
fellobbanó lánggal ég a kocsi. Mandel lassan csúszik lefelé. Most valami 
szilárdat érez a lába alatt. Kiált. Vért köp. Kiált. Vért hány. Keservesen 
hanyatt fordul. Vágtató felhőcsorda. Csillagok szúrása. Klára virágot tesz 
a vázába. Anna kétéves korában az asztal alatt. A világ legkisebb embere 
fehér frakkban. Csillagok, nyakék, felhők. Klára egy tál uborkasalátával. 
Zöld lángok. Mandel ordít, ordít, ahogy a torkán kifér, lélegzet után kap-
kodva, mint az éppen megszületett baba, mit bánja, ha senki sem hallja, 
csak kiáltson. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 

Az utolsó vadászat* 
 

Amikor elaltatták, kutyává változott. Olyan gyorsan történt ez, hogy előző 
valóságáról sem feledkezett el; előbbi alakja bizonytalan illatú múlttal 
mellette remegett. Ahogy azonban a hasához, hátához, füléhez nyúlt, 
melső lábait maga elé meresztve, megnyugodott, hamisítatlan podingó 
kutyának érezhette magát. Ezek az agártestű, sakálfülű és sakálpofájú 
állatok bátrak, kitartók és makacsak, a legsűrűbb kaktuszból is kihozzák a 
nyulat. A tulajdonságjegyek szétáradtak izmaiban, ereiben, emlékezeté-
ben, alig bírta kivárni, hogy levegyék nyakáról a láncot. Az előző napok 
megállapításai ugyan még a levegőben lebegtek, ilyenek: 
PORCKORONGTÖRÉS – HARMADIK CSIGOLYA. A JARÓIDEGET 
SZÉTRONCSOLJA A KITÜREMLETT PORC. BAL NAGYUJJ ÉR-
ZÉKETLEN – de ő már virgonc, meztelen kutyaként a mondatok alatt 
nyargalászott, banánültetvények és magnóliafák mellett egyre feljebb a 
sziklás hegyoldalon. 

– Harcos! HARCOS! – hallotta a vadászok szólongatását. Orrába 
áramlott a vadászat aromája. Már csak szimat és fül volt. Az alkonyra 
most nem gondolt, pedig tudhatta, az alkony csak sebeket és vért hoz. 
Tűrheti vicsorgó fogakkal, amíg megszabadítják testét a kaktusz tüskéitől, 
s ha meg éppenséggel szerencsétlenül ugrik a bozótba, úgy járhat, mint 
volt kutyatársa KICSI, akinek mindkét szemét kiszúrták a kaktuszok. A 
zsákmány azonban előtte lebegett és eltakarta az áldozatot, a bevérzett, 
sáros kutyaólt, és VÖRHENY, az undorítószagú szelídített görény létezé-
se se bosszantotta, aki mindig ép bőrrel került ki a vadászatokból, s csak 
azon töri a fejét, hogyan tehetne túl rajta, a legodaadóbb vadászkutyán. 

Arcába langyos szél csapódott, szemét égette a felkavart homok. De ez 
máskor is így volt, hozzátartozott a vadászathoz. A táj viszont ma mintha 
megváltozott volna, Harcos ide–oda kapkodta a fejét. Az ismerős banán-
ültetvények, bokrok és fák mögött ismeretlen lombozatú növények bólo-
gattak. Ilyeneket még sohase látott. Ö it nőtt föl a szigeten, ahol a hegy 
tetejéről jól látszik a tenger, s a kék fehér habok felett, a sárgás sziklákon 
bíborszínű sivatagi szegfűk virágzanak. Itt élt és sehol máshol, egyetlen 
szenvedélye volt a vadászat, egyetlen zsákmánya az üregi nyúl. Idegesí-
tette a felbolydult tájkép. Mintha az először megpillantott növények közül 
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sokszor látott, sokszor hallott betűk, szavak, parancsok leskelődnének, 
amire szintén figyelnie kellene. 

– Csak a nyúl érdekel – vakkantotta dühösen és tovább iramodott. 
De az ismeretlen fák is vele szaladtak. MIÉRT CSAK A NYÚL? MI-

ÉRT CSAK A NYÚL? Az ágak közt bekötött fejő és gézzel körülcsavart 
testű emberek himbálództak, s a kérdést ismételgetőn tátogatták a száju-
kat. 

– Veletek aztán semmi dolgom – állapította meg Harcos. 
– Valóban semmi – helyeselt egy eltorzult tekintető férfi, de ne foly-

tathatta, hárman hozzárohantak, leráncigálták a fáról és hátrafeszítették a 
fejét. 

– Még egyszer meg kell szúrnom – sajnálkozott egy szikártermetű, fe-
hérköpenyes úr. – Az előbbi kontrasztanyag fennakadt a nyakcsigolya 
magasságában. 

–– Fennakadt, fennakadt, fennakadt – zúgták a fák. 
Harcos ijedten szimatolt, az ő hátgerincébe is fájdalom hasított. Persze 

ez a múltkori vadászatkor történt, egy dárdaalakú tüske a gerincébe nyo-
mult, valami furcsa lé lehetett abban a tüskében, azóta világít a hátgerin-
ce. A helye még mindig sajog, de a hátából áradó fénysugár se mindenna-
pi dolog. Ez a gondolat új erővel töltötte el. Igenis csak a nyúlért, a nyúl 
után, kölyökkora óta erre a kalandra vágyott. Igaz, VÖRHENY is kihozza 
a nyulat a bozótból, de hogyan? Vörheny semmit se kockáztat. És falánk 
is. Ha nem tépnék ki szájából a zsákmányt, minden csepp vérét felhörpöl-
né. Harcos sohase kóstol bele a vadba, csak tartja. Már pedig ez nagy kü-
lönbség é önfegyelmet kíván. 

– Miért csak a nyúl? MIÉRT csak a nyúl? – incselkedtek az ismeretlen 
növények. Harcos feltartott fülekkel loholt előre a kan ciprusok és a nős-
tény olajfák ligete felé. 

Hébe–hóba egy–egy szép szuka neki is jutott, szívesen emlékezett vol-
na rájuk, de nem akarta, hogy a többi kutya vagy valamelyikvadász beér-
je, az élen akart maradni, meg különben is, azoknak a szukáknak a vizele-
tét rég magába itta a homok. 

– Elfelejtetted a szukákat?–faggatták a ciprusok. Nem is válaszolt, 
megfeszítette az izmait, még néhány szökkenés és a Felfedezések Ka-
paszkodójára ér. Innen már jól lehet látni a tengert, kagylónyi nagyságú 
hajókkal és titokzatos csobbanásokkal, amelyeket bizonyára az ott tanyá-
zó óriásráják karja kavar. Hanem most a tenger felől is a bekötött fejű és 
testű emberek csoportja hadonászott. 

– Elfelejtetted a szukákat? Miért felejtetted el a szukákat Harcos? 
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– Nézz ide – selypítette az egyik bekötöttfejű aggastyán és meglékelt 
koponyájára mutatott, a gézen át hatalmas daganat türemlett elő –, én 
amikor kicsi fiú voltam és megfáztam, anyám, apám az ágyam szélére ült, 
friss oranzsáddal itattak és megsimogatták a homlokomat. Most meg ... – 
a hangja siránkozva elcsuklott. 

– Mire való az egész vadászat! – ordította a másik. Harcos megvetően 
bámult a szánalmas csoportra, s elhatározta, hogy ezúttal minden pihenő 
nélkül éri el a kaktuszokat. Amikor már csak egy ugrásnyira volt a céltól, 
két hatalmas, egymáshoz tapadó növény közt zöld tüskékkel rácsozott, 
ablakszemnyílást vett észre. Itt lapul a nyúl – gondolhatta volna, de erre 
se volt ideje, mert világosan felismerte, hogy az a feketés húscsomó hozzá 
hasonló podingó kutya. Erre a látványra megtorpant. 

– Reszket – állapította meg a tüskés bozót túloldalán heverő társáról. 
Aztán ez a reszketés is megszűnt, a másik podingó meg se moccant. 
– Csak a hátgerince él – motyogta Harcos – a hátgerince világít. 
Óvatosan maga elé nyújtotta a lábát, hogy a kaktusz tüskéi meg ne 

szúrják. A mozdulatlansághoz most nem illett a vér, bemocskolná. Háta 
mögül még hallotta a vadászok szitkait. 

– Meghátrált a nyavalyás, ki hitte volna – ügyet se vetett rájuk. 
A kaktusz két oldalán, mint egymásfelé zuhanó csillagok, két hátgerinc 

világított. 
A vadászok ezt se látták, csak amikor a kaktuszok fölé kapaszkodott a 

parányi fénygomoly, akkor kapta vállához a puskáját a legöregebb fehér-
köpenyes vadász. 

A célpont kicsi volt, akár egy macskaszem, vagy talán még annál is ki-
sebb, mint a szentjánosbogár potroha. 
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VÁNDOR GYÖRGYI 

Halál Budapesten* 
 

Emma, a házmesterné: 
– Én kérem már mindent elmondtam, amit tudtam. De azért csak tessék, 
kérdezzenek az elvtársak. Azért vagyok, ugye, házfelügyelő, hogy ki le-
hessen engem kérdezni. De tessék elhinni, mindent elmondtam. Úgy igaz, 
ahogy itt állok. Én rémültem meg kérem a legjobban, amikor becsöngetett 
a rendőr elvtárs, hogy menjek vele és nyissam fel a Láng Márta lakását, 
mert hogy nem jelentkezett a munkahelyén három napja. Nekem ugyan 
nem tűnt fel, máskor sem láttam, nem hogy három napig, sokszor egy 
hónapig sem. Mindig sietett. Mindig sietett. Hogy mi volt neki olyan sür-
gős . . . Mindig mindenkinek ő köszönt előre, aki az útjába került, de azon 
túl nem érdekelte semmi. Igaz, engem se érdekel. Nem tudok én kérem 
senkiről semmit, én se nem látok, se nem hallok. Elég nekem a magam 
baja. Minden áldott reggel hatkor kelek, egész nap más sincs, csak hogy 
ellássam a gyerekeket meg az uramat. Na meg az a sok lépcsőmosás meg 
ablakpucolás. A hólapátolásról nem is beszélve. Nem azért mondom ké-
rem, de a demokráciában igazán nem kellene a házmesternek havat lapá-
tolni. 

– Igen kérem, a Láng Márta. Honnan tudjam én kérem, hogyan halt 
meg, erőszakos cselekmény következtében, vagy csak úgy önmagától. 
Voltak már itt a nyomozó elvtársak, azok, akik elvették tőlem a lakáskul-
csot. Azokat kérdezgessék, ne engem. Nem figyelek és senkit, nem szo-
kásom az nekem. Igaz, jobban tenném, ha figyelnék. Mert a Kuti elvtárs-
nak se tudok soha felelni, ha kérdezi, kivel ment el a felesége hazulról. 
Két napja is úgy faggatott, a két vállamat rázta, úgy könyörgött, Emma, 
Emmácska, csak most az egyszer mondja meg nekem, ment–e valaki ide-
gen a feleségemhez szerda óta, hogy én nem voltam idehaza? Hát tetszet-
tek már ilyet hallani? Hiába mondtam ám én neki, hogy haggyon béké-
met, nem vagyok én házőrző kutya, sem pedig kém nem vagyok, elmúlt 
már az az idő, amikor a házmestert rákényszerítették a leselkedésre, ezt a 
Kuti elvtársnak kéne a legjobban tudni. 

– Hogy ki járt a Láng Mártához? Nem tudom kérem, mondtam már, 
elmúlt az a világ, amikor ébernek kellett lenni. Én megkapom azt a kis 
fizetésemet, a szolgálati lakást, meg a lakótól a házmesterpénzt, a többi 
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engem nem érdekel. És különben is az emeleten van a Láng Márta lakása, 
honnan tudhattam volna, hogy, aki felmegy a lépcsőn, hozzá megy–e, 
vagy valaki máshoz, hát nem igaz? Megmondtam már a múltkor is annak 
az elvtársnak, aki ugyanezt kérdezte, nem tudom, ki jár a Láng Mártához. 
Pedig akkor még nem is halt meg szegény. Nem vagyok én senki bolond-
ja, nem fizetik azt meg nekem, hogy leskelődjek meg jelentsek. Csak 
mindig ígérték. Aztán maradt a hólapátolás. Hát nekem ebből elég volt. 
Ezerkilencszázhetvenet írunk, megmondtam én akkor is. És különben is. 
Aki kérdezi, jobban tudja, akkor meg minek kérdezi? Tessék mondani, a 
temetés mikor lesz? Mert, aki a mi környékünkön meghal, annak én 
mindnek elmegyek a temetésére. Bolond vagy te, mondja mindigaz uram, 
egy se fog elmenni a te temetésedre azok közül, akikért t kikutyagolsz, 
hóban, sárban. Mégis kikutyagolok. Úgyis olyan unalmas az a nyomorult 
televízió, nem éri meg a havi ötven forintot. Kell az embernek néha vala-
mi szórakozás, nem igaz? 
 
Kuti, a szomszéd: 
– Én már nem lehettem éberebb, elvtársak, ha azt akarják mondani hogy 
nekem tudnom kell, ki ölte meg Láng Mártát. Nem tudom. Én ugyan 
megtettem a magamét, tiszta a lelkiismeretem. Figyeltem Láng Mártát és 
rendszeres jelentéseket küldtem róla a Belügyminisztérium Állambizton-
sági Osztályának, anélkül, hogy ezzel megbíztak volna. Tisztában voltam 
vele, hogy ezt elvárják tőlem megbízás nélkül is, tekintettel arra, hogy a 
szomszédja vagyok, és mint repülőtiszt, a belügyi hatóság kötelékébe 
tartozom. Mint ahogyan azzal is tisztában vagyok, hogy engem is figyel-
nek, és rólam is küldenek jelentéseket, megbízással, vagy anélkül. Igen 
kérem, biztos vagyok benne, és ezt meg is mondom, mert nem szeretem, 
ha hülyének néznek.  Abból már kinőttünk. Most azonban nem rólam van 
szó, hanem Láng Mártáról. 

– Nem tudom, ki ölte meg, de annyit mindig tudtam, hogy jó vége nem 
lesz. Valaki, akihez annyi gyanús külföldi személy jár, és aki maga is 
annyit jár külföldön, az előbb–utóbb óhatatlanul belekeveredik valamibe. 
Igen, tudom, idegenvezető volt az Ibusz–nál, de ez még nem volt ok arra, 
hogy az otthonában is számtalan, turistának álcázott nyugati állampolgár 
keresse fel. Miért természetes az, hogy egy idegenvezető kapitalista álla-
mokban privát ismeretségeket kössön? Sőt, továbbmegyek. Miért enged-
nek ki akárkit kapitalista államokba? ... Ne gondolják az elvtársak, hogy 
az irigység beszél belőlem. Jó, én is szeretnék nyugatra utazni. De ha egy-
szer nem lehet, hát nem lehet. Magánszemélyként nem. Hivatalosan igen. 
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Sőt. Ha a politikai bizottság valamelyik tagja, vagy maga Kádár elvtárs 
nyugatra utazik, engem ér a megtiszteltetés, hogy a különrepülőgépet ve-
zessem. Amikor aztán megérkezünk, és én úgy teszem le a gépet, hogy 
szinte nem is zökken, megdicsérnek, kezetfognak velem, bemennek a 
városba, én meg visszaülök a kormány mellé és hazajövök. Legfeljebb 
másnap visszamegyek értük. De a repülőteret nem hagyhatom el. Termé-
szetesen nem azért mintha nem volnék megbízható, hanem saját érde-
kemben. Hogy ne lehessek célpontja esetleges provokációknak. Akárcsak 
Rákosi idejében. A különbség csak az, hogy akkor ezt nem mondhattam 
volna el. Most el merem mondani, elmondom, és minden marad, ahogy 
volt. 

– Igen, Láng Márta. Őt persze nem féltették az ellenséges provokácitól. 
Amíg élt, nem kérdezték a véleményemet. Kár. Érdemes lett volna eszük-
be juttatni az elvtársaknak, hogy egy ember, aki 1949 és 1956 között a 
népi demokrácia börtönében ült kémkedés és hazaárulás miatt, az akkor 
sem lehet ártatlan, ha annak kiáltották is ki az ellenforradalom idején. A 
hőbörgés szerencsére megszűnt, a rend helyreállt, de az ilyen Láng Már-
ta–félék azóta is szabadlábon járkálnak, mártírkoszorúval a fejükön. És 
természetesen ott folytatják, ahol annakidején abbahagyták. Miért ment 
volna különben ez az asszony idegenvezetőnek? Sőt, továbbmegyek. Aki 
őt ebbe az állásba helyezte, annak is a kémbandába kellett tartoznia. 
Nemártana utánanézni. Én? Nem kérem. Én nem. Csináljanak önök 
isvalamit. 

– Meg kell adni, kellemes jelenség volt. Nemcsak négy–öt idegen 
nyelven beszélt szórakoztatóan, hanem magyarul is. Sokszor találkoztunk 
reggelenként a kapuban – véletlenül persze –, beültettem a kocsimba és 
elvittem a munkahelyére. Nem sejtette, hogy megfigyelés alatt tartom. 
Volt a lényében valami gyerekes, naiv bizalom. Fenntartás nélkül min-
denkinek mindent elhitt és jót feltételezett mindenkiről. Az is lehet, hogy 
megjátszotta, de akkor nagyon ügyesen. Azt sem gyanította, hogy a fele-
ségemet figyeltetem, bár ezzel kapcsolatban többször követtem el hibát. 
Kerülgetés nélkül kérdeztem ki Láng Mártát, kiket lát hozzánk járni, ami-
kor én nem vagyok otthon. Feleleteiből ugyan nem tudtam meg sokat. 
Egyszerő is kérdezett, azt kérdezte, mitől keletkeztek kék foltok a felesé-
gem szeme alatt. Mondtam, leesett a létráról. Ettől kezdve nem tártam fel 
előtte családi ügyeimet. 

– Összefoglalva, elvtársak, bízom benne, hogy áldozatos munkám se-
gítségükre lesz a haláleset okának kiderítésében. Végezetül hadd kérjek 
én is valamit. Kérem, segítsenek eltüntetni azt az aktát, amely a feleségem 
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feljelentését tartalmazza szolgálati fegyveremmel kapcsolatban. Válófél-
ben vagyok ugyanis, a feleségem pedig elfogult személynek tekinthető, 
vallomását nem lehet tárgyilagosnak elfogadni. Így tehát az az állítása, 
miszerint én egy veszekedés közben, féltékenységből életveszélyesen 
megfenyegettem és rászegeztem a szolgálati revolveremet, nem egyéb, 
mint alaptalan rágalom. 
 
Bobby, a nevelt fiú: 
– Én úgysem tudok semmit, engem hiába kérdeznek. Tegnapelőtt még 
beszéltem az öreglánnyal, olyan volt mint máskor. Honnan tudjam én, 
hogy ki ölte meg? Az is lehet, hogy öngyilkos lett. Hagyjanak engem bé-
kében. A legszívesebben sírnék, ha nem szégyellném magam. Igen, én 
vagyok a legközelebbi hozzátartozója. Van még két nagynéni, mind a 
kettő nyolcvan és a halál között. Engem mindig úgy mutatott be: ,,Ez 
Bobby, a nevelt fiam. Éppen csak hogy nem én szültem. De pont olyan 
szemtelen, mintha a saját gyerekem volna.” Az én anyám meg az ő anyja 
unokatestvérek voltak. A valóságban mintha ő lett volna igazában az 
anyám ... Legjobb, ha lekopnak rólam, mert nekem ez a dolog annyira fáj, 
hogy úgysem tudok beszélni róla. Nem mondok semmit Mártáról. Alig 
ismertem. Hiába voltam vele akármennyit, nem lehetett őt megismerni. 
Amit mondott, az színigaz volt, de magáról soha nem mondott semmit. 
Kérdezni meg nem lehetett őt. Nem tudom, miért. Nem lehetett. Úgy is 
kezdődött, titokzatosan. Kiskoromban nem ismertem, csak hallottam róla. 
Abasra, ahol születtem, nyaranta lejöttek a rokonok, azoktól hallottam, 
hogy Márta van ... Hét éves voltam, amikor először láttam, Pesten, a két 
öregnéninél, akinél látogatóban voltunk szüleimmel. Csak arra emlék-
szem, hogy tőle is féltem, mint mindenkitől, Pesten. Hülye kis krapek 
voltam, odahaza Abason naphosszat rajcsúroztam, de ha Pestre mentünk, 
beállt a gubanc.Nyekkenni se mertem. Hiába nyomta Márta a sódert, hogy 
Bobby így, Bobby úgy. Aztán hazautaztunk és akkor volt, hogy apa meg-
halt. Nem is volt beteg, csak lefordult a székről és kész volt. Anya azt 
mondta, sokan végzik így, akik a háború alatt munkaszolgálatban voltak. 
Akkor hallottam először a munkaszolgálatot. Később aztán annyit hallot-
tam, hogy ha valaki rákezdte, már fáztam. Meg a deportálást. Anya 
Auschwitzban volt, ott van a szám a karján. Ha mesélni kezdi, már húzom 
a csíkot. 

– Igen, Márta. Azon a nyáron már ő is lejött Abasra, a férjével, Tamás-
sal, mert akkor már férjnél volt. Kocsival jöttek, elég lepra volt az a jár-
gány, olyasmi, amivel nem ajánlatos lovaskocsit előzni, mert megijed a 
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ló. De Abason akkor mégis nagy szám volt, óriási aréna lett az udvarun-
kon. A következő nyáron már új taligával jöttek, akkor végeztem az álta-
lánost. A ballagás után bepakoltak engem is a kasztniba és felhoztak Pest-
re. Beírattak a technikumba, felvettek a kollégiumba. Minden hétvégét 
Mártáéknál töltöttem. Lassan megtudtam, miért nem ismertem hét éves 
koromig. Éppenaznap, amikor én születtem, Mártát letartóztatták és bör-
tönbe zárták, ártatlanul. Persze ezt nem ő mesélte, hanem a rokonok meg 
az ismerősök Pesten. Fűzték az agyamat az egész históriaval , a Rákosi-
val, meg a Sztálinnal. Pont úgy, mint anya a gettóval, meg a deportálással,  
meg Hitlerrel. Sose értettem, mit akarnak az öregek, ezek a dolgok voltak, 
elmúltak, mi közöm hozzájuk? Mártát persze sajnáltam, rendes bőr volt. 
Nem lehetett valami nagy buli az a börtön. Mellesleg, azt sem hiszem 
hogy ártatlan volt, azért egy embert nem tartanak lakat alatt, molymegőr-
zőben, ok nélkül. Persze, ártatlanul, vagy nem, mégis az agyára ment sze-
génynek az egész. Pár hete sincs, hogy valamire – nem emlékszem már, 
mire, – azt mondta: „Most sem élek szabadabban, mint a Gyűjtőfogház-
ban . . . Mint amikor éjjel–nappal szemmel tartottak a kukucson át ... ” – 
Kérdeztem, mi az a kukucs, de persze nem válaszolt. Nem azért szeret-
tem, mert sajnáltam, és nem is azért, mert felhozott Pestre, meg az érett-
ségi után állást is szerzett, meg azt is kijárta, hogy felmentsenek a katona-
ság alól. Szerettem, Tamást pedig utáltam. Nem is csodálkoztam, amikor 
elváltak. Nem voltak egymáshoz valók. Akkor egyszer láttam Mártát 
bőgni. Azt mondta nekem, most legyek jó hozzá. Ne hülyéskedj, mert úgy 
maradsz – feleltem – miért, eddig rossz voltam? Elmosolyodott, és nem 
szövegelt tovább. 

– Most aztán mehetek katonának, nincs aki kijárja a felmentésemet. A 
sorozáson mindenesetre lázas leszek, mert engem se a matyók szőttek ... 
De állati lelkifurdalásom van miatta. Hogy sohasem kérdeztem, mi baja 
van tulajdonképpen. Tegnapelőtt még a televíziót néztük együtt, a tánc-
dal–fesztivál döntőjét. Izgultam, mint egy foci–meccsen, írtam a 
versenyz6k számait, hogy beküldjem a szavazatomat. Tudom, az ered-
mény úgyis előre meg van firkálva, de mégis. Márta azt kérdezte: 

– A parlamenti választásokon kire szavazol majd? 
– Hogy kire – kérdeztem vissza, mert zabos lettem – akire te. A nép-

frontra. Miért fontos ez? 
– Nem fontos – zárta le. – Csak úgy kérdeztem. 
– Persze ezzel csak zrikkolni akart. Voltak néha ilyen dolgai. Egyszer 

például elmagyarázta, hogy az igazi demokrácia az, ahol több párt van. 
Én meg mondtam, nem tudom megérteni, mire jó a sok párt, mikor nálunk 
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a gyárban annak az egy pártnak a titkára nagyobb úr, mint Abason a ta-
nácselnök. Igaz, nem sok vizet zavar. Bezsebeli a fizetést, aztán örül, ha 
békén hagyják. Kit érdekel más, mint ami a borítékban van? Ha Márta 
nem politizál húsz éves korában, nem csukják be. Szerencsére a mai 
húszéveseknek több eszük van. 
 
Magos, a főnök: 
– Én tudom egyedül, hogyan halt meg Láng Márta. Még szép az elvtár-
saktól, hogy eszükbe jutott engem is megkérdezni. Nem vagyok mostaná-
ban hozzászokva, hogy érdekli a testületet az én véleményem. Előbb kel-
lett volna ezzel a szerencsétlen asszonnyal törődni, nem amikor már meg-
halt. De miért is várom maguktól, hogyaz élőkkel foglalkozzanak. Maguk 
csak ahhoz értenek, hogy a holtakat megbolygassák a nyugvóhelyükön. 
Igen kérem, Sztálin elvtársról beszélek. Ha még egyszer eljutok Moszk-
vába, első dolgom lesz virágot vinni a sírjára. 

– Jó kérem, Láng Mártáról van szó. Nem mondom, hogy örültem, ami-
kor az osztályomra került az lbusz–ban. Egyik napról a másikra kinevez-
ték idegenvezetőnek, annak alapján, hogy jól beszélt idegen nyelveken. 
Természetesen, a vállalat vezérigazgatója küldte a nyakamra, az ő ismerő-
se volt, együtt ültek az ötvenes években. Még egy „rehabilitált” ember. 
Úgy hiányzott nekem, mint a púp a hátamra. Ráadásul még zsidó is volt. 
De ezt csak mellékesen jegyzem meg. El kellett fogadnom Láng Mártát, 
akár tetszett, akár nem. Én azonban elhatároztam, hogy megkísérlem 
helyrehozni azt, amit vele kapcsolatban vétettek. 

– Mert azt hiszem, ma már az önök számára sem kétséges, hogy a 
Sztálin halálát követő rehabilitáció, kémekről és hazaárulókról világgá 
kiáltani, hogy ártatlanok, enyhén szólva vétség volt. Mondhatnám azt is, 
hogy bűn. Méghozzá súlyos bűn, maga a párt ellen, amely azonnyomban 
meg is bosszulta magát. ,,Kiderült”, hogy ártatlanok, s mi: következett 
utána? Az ellenforradalom. A baj persze csak az, hogy amit ők főztek, azt 
mi esszük meg. Hogy kik azok az ők? Elsősorban természetesen a bohóc, 
Hruscsov, akinek legfőbb érve a cipője volt, amellyel az asztalt csapkod-
ta. No meg természetesen ma is létező hívei. Amit elkövettek, azt már 
nem lehet jóvátenni. De hogy lejáratták a bolsevik pártot, azt feljegyzi a 
történelem. De akárhányan ülnek még mindig a pártbizottságban azok 
közül, akik annak idején beugrottak ennek a bűnös irányzatnak, akkor is 
kimondom, hogy nem hiszek az „áldozatok” ártatlanságában. Bűnösek 
voltak, nem ártatlanok, akik bűnhődtek, s éppen ezért tartottam elsőrendű 
kötelességemnek, hogy Láng Mártának alkalmat adjak bűnei jóvátételére. 
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– Önök most bizonyára csodálkoznak, elvtársak, nagylelkűségemen. 
Nincs ezen mit csodálkozni. Kommunista kötelességem volt. Jól tudom, 
hogy, aki a párt rögös útját választja, annak a számáranem mindig nyílnak 
rózsák. Az én pályafutásom a testületben korántsem ért véget azzal, hogy 
ötvenhatban, egyik napról a másikra, indoklás nélkül elbocsátottak Azóta 
sem vettek vissza. Ám a történelem engem fog igazolni, s én a párthoz 
való hűségre esküdtem fel. Mindig tudni fogom, mi a kötelességem. Ami-
kor Láng Márta az osztályomra került, minden erőmmel azon voltam, 
hogy elnyomjamaz iránta érzett ellenszenvemet. Azzal sem törődtem, 
milyen jelentéseket ír rólam a vezérnek– mert hogy ezzel a megbízással 
küldték, az ugye nem is lehet kétséges. De engem csak a segítőkészség 
vezérelt. Meg kell mondanom, hogy a desztalinizációs irányzat jó munkát 
végzett. Láng Mártán nyoma sem volt a bűntudatnak. Hosszú fogság volt 
mögötte, azelőtt a háború, a zsidóüldözés, a börtön után még egy balul 
sikerült házasság is, és ezzel a batyuval a hátán vidám volt és öntudatos. 
El kell ismernem, hogy szinte napok alatt sajátította el az idegenvezetői 
tudnivalókat, és lett használható ember. 

– No, de hamarosan kimutatta a foga fehérjét. Először természetesen 
Moszkvába küldtem egy turistacsoporttal, azután Egyiptomba. A harma-
dik útja előtt, amely Bécsbe vezette, behívtam a szobámba, és közöltem 
vele, itt az ideje, hogy hozzákezdjen tulajdonképpeni feladatához. Tudják, 
mi történt? Megjátszotta, hogy fogalma sincs róla, miről beszélek. Nem 
mondom, hogy nem ment fel bennem a pumpa, de mivel, hogy szereztem 
már némi gyakorlatot az önmérséklésben, nyugodt hangon elmagyaráz-
tam, hogy mi az idegenvezető elsőrendű kötelessége. Nem az, hogy elma-
gyarázza a külföldieknek, mit látnak Budapesten, sem pedig, hogy elma-
gyarázza magyaroknak, mit látnak külföldön; hanem természetesen az, 
hogy elejét vegye a disszidálásnak. Még azt is megmagyaráztam neki, 
hogyan. Minden áron. Már az első perctől kezdve, még itthon, mielőtt 
elindul a csoport, szemmel kell tartani minden utast. Szakadatlanul éber-
nek kell lenni, s minden beszélgetésüket kihallgatni.Mert például, ha a 
pályaudvarra egy személyt többen kísérnek ki, s feltűnően nagy a búcsúz-
kodás, haladéktalanul közölni kell az útlevélvizsgáló tiszttel. Az majd 
gondoskodik róla, hogy az illető ne jusson át a határon. Aztán odaát, 
Bécsben, vagy más kapitalista városban, az idegenvezetőnek mindent kell 
tudnia. Azt is, kik keresika magyarokat a szállodában, azt is, hova járnak 
vásárolni, kikkel érintkeznek, kiknek írnak levelet, s mit beszélnek telefo-
non. Mindezt pedig hazatérve részletes jelentésben közölni kell. Amikor 
mindezt elmagyaráztam, azt kérdezte Láng Márta: 
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– Mondja Magos elvtárs, tulajdonképpen miért kell visszatartani azo-
kat, akik menni akarnak? Azokból már úgy sincs semmi hasznunk... 

– Erre a provokatív kérdésre nem is válaszoltam. De most már kiadtam 
a parancsot, mit kell tennie. Tudják, mit mondott erre Láng Márta? Azt, 
hogy ezeknek a feladatoknak az elvégzésére nem kötelezte őt a szerződés, 
amelyet belépésekor aláírt, azon túl pedig sosem volt spicli, s ezentúl 
sincs szándékában azzá lenni. – Ez volt az a nap, amikor ráállítottam egy 
embert Láng Mártára. Hogy kitől kaptam erre utasítást? A saját lelkiisme-
retemtől, elvtársak. Felesküdt tisztje vagyok az államvédelmi hatóságnak, 
még a felmondó levél átvétel után is. És szerencsére – nem egyedül. Igen, 
jelentéseket kaptam, s továbbítottam önöknek Láng Mártáról. Ha pedig ez 
ellen kifogásuk van, talán szíveskednének közölni, hogy miért nem küld-
tek vissza egyetlen egy jelentést sem? ... Persze, azon sem csodálkoznék, 
ha olvasatlanul a szemétkosárba dobták volna a jelentéseimet. Ezért gyűj-
töttem össze a másolatokat. Pontosan tudom, kik jártak hozzá, kikkel 
érintkezett, néhány hangszalag is hasznos szolgálatot tesz majd alkalom-
adtán. A külföldön lezajlott beszélgetéseiről természetesen már hiányo-
sabbak az értesüléseim. 

– Tessék? Hogy ha tudtam, kivel van dolgom, miért nem jelentettem 
egyenesen? Ez a kérdés az önök részéről egyszerűen provokáció, vagy 
ami még annál is rosszabb, mélységes tudatlanság. Ha eddig még nem 
magyarázták volna meg önöknek, akkor majd én elmondom, hogy lebuk-
tatni csak akkor lehet valakit, ha az már elkövetett valamit. Előbb megte-
remtjük a helyzetet, hogy adataink legyenek arról, hol volt, kivel beszélt, 
mit csinált. Ezeket a tényeketazután már csak megfelelően kell felhasz-
nálni, s az eredmény nemkétséges. A vádlottat semmi nem döbbenti meg 
jobban, mint a konkrétum, a legjelentéktelenebb is, amelyről tudja, hogy 
igaz. A többi már gyerekjáték. Megfelelő eszközök alkalmazása után ez-
után már azt vallja be, amit akarunk. Engem azonban senki nem bízott 
meg azzal, hogy alapfokú szemináriumot tartsak önöknek államvédele 
ből. 
Kihallgatásomat ezennel befejezettnek tekintem. 

– Hogy ki ölte meg Láng Mártát? Külföldi ügynök? Ugyan kérem. Ez 
az önök dilettáns fantáziájának a szüleménye. Hogy ki ölte meg? Termé-
szetesen önök. Világos, mint a nap. Hogy miért ölték meg? Hát ha kény-
szerítenek rá, jó, kimondom. Azért, mert önök, elvtársak nemcsak azt 
tudták, hogy figyeltetem és jelentéseket küldök róla, hanem azt is tudták, 
hogy ezek a jelentések hasznosak, helytállóak, sőt, nélkülözhetetlenek. 
Féltékenyek voltak rám, ennyi az egész. Előbb–utóbb ki kellett volna 



 

248 

mondaniuk, hogy jó munkát végzek, s kénytelenek lettek volna vissza-
venni engem a testületbe. Egy ilyen beismerés azonban az önök vesztének 
a kezdete lenne. Önök soha, a saját jószántukból nem fogják a mi helyün-
ket visszaadni. Harc nélkül nem fog menni. Tisztában vagyok ezzel is. 
Csak még nem jött el az ideje. De már közeledik. Lám, egy embert 
máreltüntettek. 

– Hogy ki volt a gyilkos? Azt még nem tudom. De ha nekilátok, hu-
szonnégy óra múlva megtudom. 

– Ha akarom. 
 
A nyomozók jelentése: 
Holtan találták lakásán Láng Márta 45 éves budapesti lakost. A halál ön-
gyilkosság következtében állt be. Tettének oka ismeretlen. 
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DOMAHIDY ANDRÁS 

Kilátások* 
 

– Comme il fait, beau, – mondta a férfi, ahogy melléje ért. A lány a tavat 
nézte, a tó lápiszlazuli kékjét és a hegyet, amely a tóba térdelt; zöldszegé-
lyű, piros–fehér babos kötényében ringatva a várost, Locarnót. Meleg 
volt, augusztusi. Ilyenkor nem szólna a madarak, jutott eszébe, a madarak 
elbújnak a ciprusokban, a babérbokrok, oleanderek levelei között a mere-
deken, várják a délutánt és a szelet. Vajon hűvös e ilyenkor egy fészek, 
vagy meleg? És igen, mit csinálnak azok, akiknek nincsen fészkük, sem 
hideg, sem meleg? 

Lopva a férfire nézett. Lopva, mert érezte, a férfi nem a tavat nézi, kar-
ja nem nehezedett a korlátra, mint az övé, és ilyenkor aki néz, messzebb 
néz, el és nem le, nem ide, hanem tovább. Igaza volt. A férfi szeme más-
hol járt, csak elpásztázhatott volt a tó fölött, a tó vizét szürcsölni látszó 
szomjas hegy mellett, túl a szamárhátas első láncokon arra, amerre fehé-
res izzással sorakoztak a bércek, mint sárkányfogak. Ahonnan jöttek. 

Ő is arra nézett. Arra nézett, noha tudta, hogy nem lelhető meg amit 
keres, de már az is öröm volt,hogy ha torzultan,félig idegenül is, kilátója 
új szögéből megtalálta a második metszőfogat (melyet a férfi akkor, ott 
megnevezett volt, de amelynek nevére nem emlékezett), amely alatt, a 
parabola vízszintesbe hajló lejtőjén a falu lehetett. 

Nem lehetett, helyesbített, ott volt. Ott kellett hogy legyen a falu gesz-
tenyefák közt és diófák közt mélyen a bérc alatt, hozzá út zsinórja kúszott 
a templomig. A templomnál megállt az út, hátra hőkölt, hogy egy falatnyi 
tér csomóját öltse magára, mintha magyarázni akarta volna, hogy a temp-
lom küszöbén túl nincs több út itt a világ vége, most már csak ösvények 
jönnek, melyek a templomtól az ismeretlenbe vezetnek, és sikátorok, me-
lyek a faluba. Az utas, ha látta a templomot, a legjobb ha visszatér. A kép 
tért vissza. A villanás elevenségével lett ép és lett jelen. Nem játszott vele 
még az emlékezet. 

A napba léptek ki volt, becsukódott az ajtó a tisztaság kékjébe öltözött 
paraszt Mária mögött és Christine az autó felé indult, oda, ahol az út nem 
kötött még csomót, hiszen úgy érkeztek volt meg, hogy a férfi nem tudta, 
a mise tart–e még. Léptei koppantak a köveken, csak az ő léptei egyedül, 
és amikor visszafordult, egy barát alakját látta magasodni a sikátorból, 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1974. évfolyam 3–4. számában. 
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amely lejthetett, és Toniót, állva maradva a templom küszöbén. A barát 
szamárháton volt, mosolygott és kérdezett, nevén szólította Toniót és 
Tonió felelt, komolyan, tisztelettel, mintha kis zavarral is, aztán a vissza-
fordult Christinere mutatott, mintha bemutatná. Christine köszönt, moso-
lyogni próbált. Bosszankodott. Eszébe jutott, hogy éhes, hogy Locarno 
egy óra hajtás is lehet, hogy délutánra várják. Bosszankodott, mert nem 
értette, miről van szó, hiába ment közelebb a sikátor szájáig, ahol azóta 
kis csődületre gyűlt fel az alig tucatnyi, ünnepi feketébe öltözött templo-
mozó. Ezt az olaszt talán csak itt értik, másutt sehol, talán Locarnóban 
sem, de azért tovább mosolygott, mert a hangok lejtéséből, az arcokon 
kigyúlt fényből, a gesztusok feléje irányuló jeleiből arra következtetett, 
hogy róla van szó, a lányról rákmintás ruhában, aki messziről, tengereken 
túlról érkezett, hogy megnézze Szent Andrást és Szent Bertalant 
színvidáman falra festve és kékben a szűzet, Máriát. Christine bólintott, 
örült, igen, ezt értette, olaszt kellett volna felvennem, gondolta, nem ant-
ropológiát, antropológiával csak bajom volt. A társalgás közben másra 
tért, egy szikár férfi ágált valamin, és ő egyedül volt újra. Lenézett a siká-
toros utcába, ahová azóta hollóarcú, hollóruhájú asszonyok kukkantottak 
ki a kis, lapos kövekből épített házak odú ablakából, üreg ajtajából, s tyú-
kok kapargáltak a vályúmedrű sikátor szemete között. Egy kisfiú, kezében 
egy rocska vízzel, bámészan nézte a papot, Toniót, aztán letette vedrét. 
Harang kondult meg messziről. Messziről, talán egy másik félig lakatlan 
faluból, és a barát felemelte kezét, mintha ezzel végét jelezte volna a be-
szélgetésnek, mintha az elköszönés járuléka is lett volna egyben, vagy 
csak egyszerűen áldás a férfi felé kék póló ingben és sápadt, homokszín 
nadrágban, melyen mint a kés, olyan volt a vasalás. A barát sarkantyútlan 
sarkantyút adott a szamárnak. Az megindult át a téren, hogy ösvényre 
térjen a templom mellett, aztán eltűnjék a fallal körülvett, falatnyi kertek 
között. Tonió fölemelte kezét, mint a barát, köszönt és megindult az autó 
felé. Egy holló valamit rikoltott utána, de Tonió nem nézett hátra. 

Felhő kandikált ki a sárkányfogak mögül, puttóarcú, puffancs felhő, 
mint az oltárképen Mária alatt. Talán a holló harminc sem volt, vagy alig 
több, nem is olyan rég még a többi hollóval játszhatott a cinteremben és a 
réteken, amikor még minden házat laktak, amikor gesztenyét szedtek a 
lándzsa levelű fák alól, amelyeknek termése jelenthetett szűk esztendőt, 
jelenthetett bőt is, amikor a barát sápadt volt és sovány és fiatal, csuhája 
nem napszítta, de új, amikor a puttonyban felcipelt föld elég volt a kert-
nek, amelyben hagyma meg káposzta nőtt, elég a szőlő gyökerének, 
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melynek indái úgy futották be a cinterem falát, mint evangéliumi iniciá-
lék. 

– Nem mondta. Miért? – Még mindég a hegyek felé nézett, amerre a 
gesztenyések, amerre a falu volt. 

– Mit? – kérdezte a férfi felocsúdva. –Mit? 
– Hogy a falu, ahová betértünk – mondta Christine anélkül, hogy el-

fordult volna–, hogy a falu a maga faluja volt. 
A férfi nem szólt semmit. 
Christine tekintete lesiklott a hegyekről a tóra, a lejtőre, a korláton 

megállt.  Tonió keze barna volt, napszítta, mint a karja, ujjai első perece 
pihés feketéje csillogott. Meleg volt, meleg. 

– Mit adhatott volna nekem a falum? – hallotta egyszerre. – Sajtot, pu-
liszkát? Gesztenyét? Ide vágytam. A városba, melyet csak egyszer láttam, 
a vásárát, a körmenetét, mint kisgyerek. – Tonió a városra mutatott, a tó-
ra, a mólóra tapadó csónakokra, a hotelekre és vendéglőkre a parton, nap-
ernyős nyelvüket bakfismódra öltögetve a sétány, a víz felé. ,,Une ville 
souriante doucement caressée par les eaux”, emlékezett Christine a túrista 
kalauz első soraira, míg szeme a férfi ujját követte a Piazza Grande, a 
zegzugos óvároson át egy bazilika idomú templomig, amely a Sant' Anto-
nio lehetett. Az a csupa derékszög a Viscontik csonka várától balra az 
Újváros, jobbra odébb sikló cammog a Madonna dell Sasso felé és még 
odébb, az állomás köldökzsinórján torony vigyázta a tavat és kikötőt. – 
Heten voltunk – hallotta újra –, négyen fiúk. Emlékszem tavaszokra, ami-
kor éhesek voltunk és Tereza Petronelli lakodalmára, ahol úgy jól laktam, 
hogy anyámnak kellett fogni homlokom. Sírtam, micsoda pocséklás. Az a 
sok jó dolog. Nevet, ugye? 

A lány nem nevetett. A hegyeket nézte újra, a hegyek sárkányfogú lán-
cát. 

– Tereza a fogadós lánya volt. Nagy házban laktak a falu alatt. 
– És – a lány hangja elkalimpált. A fogadó felé. 
– Hozzá ment a barát. Mise után. Hogy feladja neki a jegyeket. Régen 

pap lakott a faluban. Abban a nagy házban, a templom mellett. 
Christine Toniót figyelte haja függönyén át. A haj volt a fedezék, ez a 

nyárban kiszőkült gazdag zuhatag, egyetlen igazi dísze, ékessége, hiszen, 
gondolta a mérlegelés állandóvá vált szokásában, mindenki lehet szép, ha 
huszonkét éves, minden lány lehet piacos. Pedig a fedezékre nem volt 
szükség. Tonió szeme a városon, talán túl a városon is kalandozhatott, ha 
látta, amit nézett, a vitorlák szablyáit a tavon, mert a kések, amelyekről 
beszélt, egy korcsma kései voltak, amelyeket minden reggel a konyha 
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kerthelyiségre néző küszöbén kellett, hogy megélesítsen. Egy szakácsnő-
ről is beszélt, akit reggelente a piacra kísért két óriás kosárral a karján, 
melyekbe krumpli, karalábé, articsóka került, hogy alig tudta hazacipelni 
őket, testétől eltárt karral kellett cipelni őket, hogy beléjük ne rúgjon, 
ahogy ment. Egyszer elesett. Nem vigyázott, megbotlott a saját kosará-
ban, az felbillent, kiborult belőle a zöldség, messzire gurult a paradicsom, 
látta, amint döccenve buckáznak mint piros labdák a koponyakövű utca 
lejtőjén lefelé, amíg ő elnyúlva, hason, szégyennél is nagyobb  félelemben 
nézte a zöldségek értelmetlen, szilaj, szabad rohanását lefelé, mert hallot-
ta a zuhatagot, a szakácsnő sopánkodó, mindinkább fenyegető hangját. 
Nem, nem a veréstől félt, attól félt, hogy hazaküldik Palagrednába, el a 
városból vissza a faluba, ahol a házakat nem malter tartja össze, hanem a 
féltőn, majdnem szerelmesen egymáshoz simult kövek súlya, ilyen a tető 
is, egymásra hajolt lapos kövek pikkelyes háta, ilyen gravitációs, imádsá-
gos kártyavár, amely mégis dacol minden hóval, viharral, ítéletidővel, 
mert olyan mint a hegy, az is, emberi hegy a hegyen, nem olyan mint Te-
réza apja útmenti háza, nem omlik el mindjárt, ha elhagyták lakói. – Fél-
tem a falum szegény szerelmétől, – mondta Tonió. – Gazdag akartam 
lenni. 

Greg, gondolta Christine, szegény akart lenni. Rongyos farmerben járt, 
egy boldognak és ártatlannak álmodott csinált szegénység világábanélt 
nyolcadmagával, nyakában vasláncot viselt és virágot tett egy tejesüveg-
be, virágot, melyet egy szomszéd kertből lopott. Otthon fehér volt a tele-
fon és orefors a pohár, egy Sidney Nolan lógott a kandalló fölött. Gregnek 
ez nem kellett. Greg cukroszsákon hált a deszkapadlón, melyet hártyányi-
ra ettek a termeszek. Micsoda lepkéket kergetünk, miért a jelmez, a sze-
rep? Miért képzeljük a boldogságotmásban, nem bennünk, és miért soha 
nálunk, de másutt, idegenben, messze? 

– Tizenkettő voltam, amikor először vittem ki egy pikoló sört. A kert-
helyiség végén ült a platánfa alatt. A vendég, az első. Hordár volt a La 
Palma au Lac–ban. 

Tonió beszélt. Nem, több mint harmincöt, talán annyi idős, mint a hol-
ló, aki ránevetett a búcsúzásnál, akivel együtt játszhatott, mint gyerek. De 
olaszoknál amúgy sem lehet tudni, gondolta Christine bizonytalanul. De 
hogy tudott ez a megjegyezhetetlen nevű falu ilyen szabályost szülni ott a 
hegy mögött, ilyen keskeny fejet, enyhén hajló orrot, boruló homlokot? 
Micsoda római légió verhetett ott alkalmiból véglegesre nyúló tábort, 
hogy a szemöldöknek ezt a fogyó hold ívét produkálhassák az unokák? 
Miért nem szálltak le a völgybe, jöttek közelebb, mi volt az az ősi rette-
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net, amely ott tartotta őket a hegyek között, míg végre eljött a milléneum, 
hotel, duzzasztó, gyárak és egy délrevágyó kispolgár exodus, amely kife-
szítette a kevesek szezonját ide is, a címerpajzs kékű tóhoz és hegyei kö-
zé, egy országba, melyet Napóleon óta nem perzselt háború, hogy béké-
sen látszik zsírosodni benne, mint egy termeszkirálynő, a polgárelőrelátás, 
a sehonnaik folyószámlája és a bankbetét. Nem, Tonió nem ment vissza. 
Lehet, hogy sírása mentette meg, vagy a kétségbeesett igyekezet, ahogyan 
elmaszatolt arccal rohant a messzegurult labdapiros paradicsomok után, 
ahogy felszedte, meghuhukolta, nadrágszárán kifényesítette őket, vagy a 
kacagó, kezét összecsapó, de segítő csődület. Tonió tovább hordta a sört 
reggel, este a furmintot hidegtől harmatos üvegben az egyszerű fogadó 
egyszerű asztalára, amelyek mellől lassan kikoptak a könyöklő fuvarosok, 
az ácsmesterek, a halászok és vasutasok. A kocsmát vendéglővé pofozta a 
túrista márka, a napfényre vágyó svéd korona és az angol font. És persze 
ízlett a szakácsnő fokhagymás báránya, borban párolt csukája és egy tor-
ta, melynek töltelékét Palagnedra lankáinak gesztenyéje adta. A szakács-
nőhöz nem járt régóta senki, kötekedős lett, mindenben hibát lelt, felcsat-
tant a hangja. Aztán egy éjjel gyertyával kezében megjelent Tonió kamrá-
ja előtt, belépett, hosszú fehér ingben, az ajtóra húzta a reteszt. – Szél 
libegtette a függönyt, Bellinzona felől fújt. Tizenöt éves múltam akkor, – 
mondta Tonió. 

Miért mondja el ezt mind nekem, miért kell az embereknek elmondani 
mindent, egy szakácsnő kit érdekel? Mi ez az inger, amely mintegy va-
rázsütésre, csobogva indítja el a vallomást embereknél, akik olyan zárkó-
zottnak tűntek, mint a szikla, értelmetlenül és kérés nélkül egyszer csak 
megnyílnak, s minden kint van a napon. Másnak is elmondják, vagy fon-
tosabb az alkalom és aki éppen jelen van az alkalomban, hogy egy ciprus-
fa felkiáltójelű árnyékában könyököl egy táj előtt? Azért kezd az ember 
írni, mert ilyen alkalmak éppen őt találják ciprusok árnyékában tók előtt, 
és mert nem társ, csak tanú, nem társalog, de hallgat, jó helyen mosolyog, 
kérdez valami váratlant vagy sablonost, megdöbbentőt vagy lényegtelent, 
mégis amelynek nyomán feltámad egy kép, melyet kép követ, magyarázat 
arra, ami az első kép után következett, míg a végén, a lánc u tolsó szeme 
kulcsot őriz, kulcsot egy kitárult élet magyarázatára vagy megoldására, 
amely ha nyit, egy élet titka zárát nyitja, hogy mögötte pucéran és tehetet-
lenül, ám mégis felszabadultan feslik ki a lélek. Azt hihetné az ember, 
boldogok a némák, boldogok, akik nem beszélnek. 

– Gyónni mikor volt, Tonió? 
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A férfi összerezzent. Ránézett kérdőn, furcsán, kis zavarban, mintha nem 
tudná, vajon ugratja–e a lány, akit alig ismert, akinek a kutya megnyalta a 
kezét, akit ő hozott ide a Centovallin át és nem vonat. De a lány továbbra 
is a várost nézte, komoly volt, mint amikor megkérdezte, látszik–e szobá-
ja ablakából a szanatórium, ahol Rilke meghalt. 

– Carola – folytatta Tonió –, oriondi volt, falusi, tehát még terrieri sem, 
ahogyan az egyszerűsorú locarnoikat hívták csitri korában a nobilik és a 
borghesék 

– Carola? 
– A szakácsnő, – folytatta Tonió és elmosolyodott. – Carola faluja 

messzebb volt, már az olasz oldalon. Vallásos volt a magamódján. Piac 
előtt templomba mentünk. Carola ilyenkor először egyenest Szent lzidro 
oltára elé ment, letérdelt, imádkozott. Carola olyan volt – és itt Tonió mo-
solya kisfiúsan szégyenlőssé vált –, olyan volt, mintha anyám lett volna. 
Reggelre hűlt helyét leltem és amikor kisomfordáltam félálmosan a kony-
hába, rámkiáltott. Hogy nem látom, megint nincs elég fa, aprítsak, hoz-
zak. Sürgött nagy testével a tűzhely, a gyalulatlan góliát asztal és a serpe-
nyők, lábasok, findzsák és köcsögök között, a bögre tej is, amit elém tett, 
úgy koppant, mint minden közönséges reggelen. De nyolc előtt beszólt 
Signor Battistinek, ma sokat kell cipelni, ma később érünk haza. 

Gyík surrant a lány lába előtt a kövön. Megállt, nyeldeklőjén az ér lük-
tetett. Istenem, késő lesz, várnak. 

– Megtorpant a szent előtt, engem balra küldött, ő jobbra ment. Letér-
delt a függönyözött ablak előtt. Engem egy idős pap várt, akinek a szeme 
mintha akkor is nevetett volna, amikor kipakoltam neki mindent. Hebeg-
ve–vacogva, suttogva szóltam. Nem fortyant föl,csak intett meleg, cin-
kosnak is tőnő szemével, hogy folytassam, újra és újra intett és ... És egy-
szerre könnyű lett minden. És akkor,ott a templom hűvösében éreztem 
azt, amire különben évek sem lettek volna elegendők, ki tudja? Éreztem, 
hogy nem történt semmi. A természetes történt, ezen túl kellett esni egy-
szer, ez így volt jó. Dorgált a hang a szék sötétjéből, míg bizakodást hir-
dettek a szemek:könyörögni fog érettem a Szűz, kegyeikbe visszavesz-
nek, engem, abűnbánót, a szentek. Elrémítő mennyiségű rózsafüzért pa-
rancsolt a hang, beletántorodtam és mégis frissen, szökdécselve a lépcső-
kön jöttem ki a templomból karomon a két kosárral. Vártam Carolát. 
Carola úgy lépegetett le a lépcsőn a napsugárban, olyan lebegőn, mintha 
angyalok tartották volna. Ilyenkor mindig roskadozott aztán a kosár, 
nyomta vállam, húzta karom, mintha a penitencia külön súlya lett volna 
ráadásnak arra, amit a pap rámolvasott. 
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– És? –A gyík eltűnt a kő alatt. 
– Látja azt a piros kanavász tetőt a sétány mögött, a nagy vitorlás mö-

gött? Amikor Signorina eltűnt a csörrenő pénztár mögül, Carola nem jött 
be többé hozzám. Mikor meghalt, Battisti elvette a feddhetetlen jellemű 
Carolát, akihez két éve nem járt senki. Ott, látja, a sor végén abban a ho-
telben szerzett nekem helyet az új Sinorina Battisti, a szakácsnő, aki Szent 
Isidro oltára elé omlott minden reggel, aki szabályos időközökben gyónni 
járt, ám dalolt,amikor spékelte az ürücombot, ha nem halat rendelt a siető 
vendég, csapkodott; sírt, amikor hagymát vágott, de magasra emelve vitte 
a pecsenyéstálat az étterembe, mint Tizián Laviniája a gyümölcsökkel 
roskadót, akkora diadallal, mintha csatát nyert volna, győzelmet a hús 
felett, nehéz és fortélyos csatát, amelyben sohasem ő, Carola volt a vesz-
tes, mindég a bárány. Ott igen, a sétány végén, látja?A platánfától csak 
AURANT látszik a feliratból. Micsoda összeköttetései voltak! Betett. De 
gondoskodott rólam kezdettől fogva, hogy félre tegyek, iskolázzam ma-
gam, rendben legyen a ruhám. Megérti? Mintha anyám lett volna, olyan 
volt Carola hozzám. 

Maman. Rousseau hívta így Madame de Warenst, a kamasz. Milyen jó, 
hogy Sophie kezembe adta azt a könyvet, a mindent majdnem vallót, 
hogy beszélt róla velem, hogy kérdezett, hol tartok benne. Sophie. És apa 
is milyen boldog vele, későn virult, gyászból sarjadt szerelmében, aho-
gyan magához húzza új asszonyát az ebédlő ajtó előtt. Mama egész más 
volt, mamában mintha nem lett volna testiség. Mama szép volt, de kelle-
nek–e férfiaknak szép asszonyok, akik önmaguk szobrai, akiknek szekré-
nyében, mint a boltban, olyan rendben sorakoznak a hálóingek, zsebken-
dők, bugyik. Mamané mellett volt a Jean Jacques szobája, nem álltam 
meg, Chambéryben átkopogtam a falon. Mint Carola, olyanok az igazi 
asszonyok, mint Sophie, aki mindig kócos egy kicsit, olyanok, mint aki-
ket slafrokban lehet legkönnyebben elképzelni, mint Madame de Warens. 
Mama nő volt, szép, sugár, elegáns, de asszony? Sosem tudtam elképzelni 
apával az ágyban. Talán senki sem tudja az anyját elképzelni az ágyban. 
Nem tudom. De mamának mintha nem lett volna testi a teste, vagy ha lett 
is volna, régen elfeledte. Talán egyszer más volt. Egyszer, amikor fiatal 
volt, régen, abban az időben, amelyről Berci beszélt azon az éjszakán, 
fenn nála a hegyen eukaliptuszok és kazuárfák között, míg lent a karám-
ban nyihogtak a lovak. Teste csak ott volt talán, a Szamos mellett, a tájon, 
amelyről apa is, Berci is azt mondják ma is, hogy otthon és haza. Istenem, 
mennem kell, várnak. 



 

256 

– ... és Bourg St. Pierreben nem állt meg senki, a zarándokok sem, csak 
egy hadsereg. Stendhal ott érte utól Napóleont. Monsieur Marcel 
saintpierrei volt, velem minden Stendhalt elolvastatott. 

– Monsieur ... ? 
– Marcel. A fizető, aki fiává fogadott. 
– Haza járt–e még, Tonió? 
Nem, Tonió mind ritkábban járt haza. Tonió túlórázott, Tonió tanult, 

Tonió gazdag akart lenni. Nem is figyel, gondolta Christine, vajon figye-
lem–e, mit is mond. Hallgatni kell, ez az egész, itt lenni mellette, nézni a 
tavat, olykor kérdezni, hogy rajta ne kapjanak. Ez a recept és minden kitá-
rul, kibomlik egy élet, amelyben eminens fontosságot nyernek jelentékte-
lennek tetsző adatok, hogy milyen jó híre és konyhája volt a hotelnek a 
sétányon (noha a végén), amelynek tűnt dicsőségű szobáiba brazil bánya-
tulajdonosoknak tették le a táskát, ahová régi álmokat kergető contessák 
szálltak, és olyan írók mint Antony Powell. A palagnedrai fiú ezeket fi-
gyelte, hogyan hajolnak meg, veszik kezükbe a szamóca villát, a pohárt, 
hogyan rendelnek az urak és hogyan azok, akik csak gazdagok. Nem, ha-
za alig járt Tonió, az anyja temetésére is egy dortmundi özvegy vitte fel 
egy Porschén, négy órát várt rá egy útszéli csárdában a szomszéd falu 
előtt és mire Tonió öt kilométerrel lábában végre megérkezett, Frau 
Bergmann éppen aláírta a csekket. Befektetés. „Wie hübsch ist dieses 
Gasthaus, wie goldig. Sicher werden die Leute hierher kommen, wir 
müssen das Lokal ein bischen ausputzen, neu einrichten, malen. Du wirst 
es machen, Tonio.” Tonió egy szót sem szólt, kinyitotta a Porsche ajtaját. 
Az asszony beült. Tonió megkerülte a kocsit és látta, hogy Lizette még 
mindig beszél, ágál, mint egy pantomim, olyan volt az egész a szemerkélő 
esőben a felhúzott ablakok mögött. Amikor beült a volán mellé, csak any-
nyit mondott, nem, és begyújtotta a motort. Közel volt a falu, a rokonok, a 
család. – Jobban tudnék németül, ha ott maradtam volna. Talán. 

– Maradjunk a franciánál. Én csak angolul felelek. Jó? 
A férfi mintha elmosolyodott volna. – Maradok, – mondta. – Ez lett a 

nyelvem. Ezen szólt hozzám Mariette. 
– Mariette? 
Tonió szeme messze járt, a falun is túl, a sárkányfogú hegyeken is túl. 

Őszül. A halántékánál. Kicsit. 
– A feleségem, – mondta. – Hangja érdes volt, mint a kutya nyelve 

Territetben. A kutya, amely megnyalta a kezét. 
– Elváltak? – Kérdezte bizonytalanul. Megbánta. Istenem, hová vezet 

ez a beszélgetés? 
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– Meghalt. 
Egyikük sem szólt. A szó még ott kondult a babérbokrok fölött, átre-

pülni látszott az oleánder keserű lombja, virága, ágboga fölött, messze a 
ciprusok ceruzái között a tó felé, pedig a szó tompa volt és halk, mint 
ahogy a fáról a gyümölcs a fűbe hull. Most jó volt haja omlása hogy biz-
ton felnézhessen résein át, bár a férfi arcán nem vett észre változást, csak 
mintha messzebb lett volna, mintha a szó vitte volna magával, amelyet 
kiejtett. Valamit kellene szólni, mindegy hogy mit, valamit, csak hogy 
jelezze, hogy itt van mellette valaki, de Christine néma maradt. Félt. Tud-
ta, hogy minden szó kapocs lehet most, ha ártatlan is, ha semleges is, de 
fűz. És mi értelme lenne, .. 

– Képe ott van az asztalomon, az ablaknál. Mellette egy csokor pipacs. 
Igen, Territetben, reggel. Apa írta, nem érdemes Montreuxbe menni, 

van egy jó kis hotel a királyné szobrához közel. Olcsóbb is. Csak ma lett 
volna? Sophie erre azt mondaná, ez a bergsoni idő. Lement a liften regge-
lizni, megkérdezni a locarnói vonatot. „Máris utazik a kisasszony. A vo-
nat csak Montreuxben áll meg.” Beszélgettek. Christíne megkérdezte, hol 
halt meg Rilke, hol a szanatórium. „Látszik a szobámból”, mondta a férfi 
a kulcsok galambdúca előtt. 

– Pipacs volt a kedvenc virága. Szirma gyorsan hull. 
A szobában megállt az ablak mellett. Kisasztal, a kisasztalon kép, mel-

lette vázában virág. De nem azt, egy harmadik emeletet figyelt a közeli 
hegyoldalon, a balkonsort, amelynek egyike mögött meghalt egy költő. 
„Sierre mellett lakott egy toronyban” – mondta a férfi. A férfire nézett. A 
kutya odasomfordált hozzá, Christine meg akarta simogatni, a kutya meg-
nyalta a kezét. „Ide jött meghalni. Leukémia. Megmutatom. Elviszem. A 
Centovallin keresztül megyünk.” És a hotel? kérdezte Christine ... 

– Az ő virága. Tegnap lett volna harminc éves. 
Jó lenne emlékezni a képre. Egy asszony, fiatal. A szanatórium fürdött 

a napfényben. Semmi másra nem emlékezett. A függöny. Virágos volt a 
függöny, vidám, szinte kacagott. ,,Enyém a hotel” felelte a férfi. A londi-
nert felküldte a kézitáskáért, telefonált, utasításokat adott, mentek. 

– Mi volt a baj? – Valamit kérdezni kellett. 
– Öt évig vártunk rá, – mondta Tonió. – Nem tudta kihordani. 

Christine arca kibújt a fedezékből, ahogy a férfire nézett, rá haja helyett a 
ciprus árnyéka hullt. Edényzajt hallott, valahol mosogattak. 

– Akkor jöttem rá ... – A lány összerezzent. Pedig csak a férfi beszélt. 
Újra. Tekintete a vízen. – ... hogy nem veszi észre az ember. Valahogy 
nem nyugtázza. Nem is tud róla. 
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– Miről nem tud? Miről beszél? 
– Hogy boldog. 
Ez nem igaz, gondolta Christine, ez nem igaz. Egyszerre jön, elseper, 

levesz a lábamról, hogy,ha elér. Úgy csap meg, mint a tengeri szél, feléled 
benne az élet. Vitatkozott, egy koszorú diák volt körülötte, hadonászott, 
kacagott, nyúlánk teste a hangját követte, a szeme fénylett, ahogy idézte 
Blake–et: ,,for everything that lives is holy, life delights in life” és a bol-
dogság egyszerre ott volt a fák alatt, a füvön a könyvtár előtt, pedig nem 
ismerte még akkor csak szavát. Leste a többi közt, míg mint filmen, ösz-
szerakódott benne az arca, a fiatal, szabad, hetyke, szemtelen, de neki 
máris kedves arc a szeplőkkel is, az elnyúlt orral is, fakult inge darócán 
hímzett fehér virág. Hiába mondta mama, hogy csak vörös fiút ne hozz a 
házunkba soha Christine, Greg szőke volt, mögötte a hibiszkusz volt vö-
rös, a tölcséres szirmok eldorádója, melyek közepiböl kunkorin kandikált 
ki a bibe fullánkja, amelyre méh szállt, hogy behatoljon rajta a mélybe, 
ahol hűs mézet rejthetett. Nem, a boldogság megrohan és minden úszik a 
napfényben, mért hagytam ott mindent, otthont, kertet, rendes ebédet, 
mért hagytam ott őket, hiszen tudtam, hogy fájdalom, amit ott hagyok és 
gond és csalódás, és hogy lehet nem boldog is a szerelem ... 

– ... mentem le a lépcsőn az úton hazafelé, egy szál pipaccsal a kezem-
ben, egy szirma volt csak. Hová lett a többi? A fehér asztalkán? A linóle-
umon? Talán lehulltak az úton, nem tudom. Nem tudtam. Nem gondoltam 
semmire. – Elhallgatott. A szavak szálltak a tó fölött, mint a sirályok. 

– Mit nem tudott, Tonió? 
– Hogy szerettem. – A lányra nézett, a lány szeme csillogott. – Hogy a 

szerelem egyszerű, hogy a szerelem születhet úgy is, hogy közben nem 
történik semmi lényeges. Hogy vannak olyanok, akiknek nem osztódott ki 
vele szenvedély, csak a hétköznapok egyforma derűje, hogy két ember 
némasága a legszebb vallomás. Hogy nem kell mindent elmondanunk, 
mert újsággal, könyvvel a kézben is társalog a csend. Pedig mindent tu-
dott rólam. Sohasem szólt, nem hagyta el egy sóhajtás soha. És éjjel, ami-
kor lefeküdtem mellé és alváshoz voltam közel, egyszer csak éreztem a 
lábát. Semmi többet, a lábát. Nem akart semmit. A lába ujját éreztem lá-
bamon és előttemvolt a mozdulat a sötétben, ahogyan feloldódik a teste, 
kinyúlik a mozdulattal, hogy megérintsen, hogy tudassa, álmában vagy 
félálmában vagy ébren, hogy a várakozás görcsének vége, megérkeztem, 
mint portyáról a vadász, vízről a halász, ez a rév a feleség réve, a társé, 
Mariettáé és, igen, az enyém, otthon vagyok. Az érintésében, a körme 
hegyében benne volt minden, amellyel tudatott és amely révén megtudott 
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mindent, ami lényeges. Nem a bevételt, az üres szobák számát. Csak any-
nyit, jó volt–e az estém, ért–e baj, bántott–e valami. Kacag? 

A lány felnézett. Fényes volt a szeme. Istenem. Greg mindent elmon-
dott. Az elején. De aztán, később ... 

– Ne haragudjon. Azt hittem, kacag. Csak árnyék játszott az arcán. 
Megjött a szél. 

Igen, megjött a szél Bellinzona felől, hajoltak vele a ciprusok, belebor-
zolt a fügefa kontyába, játékosan, pajzánul, hogy olyan volt, mint egy 
sziesztából felébredt kisgyerek. 
– Azt hiszi, ez elég? Egy érintés a takaró alatt? – Jaj, csak ki ne lesse raj-
tam, ami nem az övé, ami a másé, még akkor is, ha a múlté, a másé, mi-
kor mindennek vége van. Milyen az arcom, mit árul el a hangom, a sze-
mem? 

– Pipacs volt a kedves virága, a mezőé, és tegnap kimentem Villeneuve 
felé, hogy szedjek. Az ablak alkóvjára tettem a vázát, avázát, amelyet 
szeretett. Néztem a tárgyakat, hozzám somfordált kutyája, néztem köny-
veit, a metszeteket a –régi Montreuxről a falon: ez minden, ami megma-
radt. És valami még. Az érintése, ez a magános éjszakákon hazajáró ta-
pintás, ez az értelmetlen, érthetetlen, illanó üzenet. Az ígéret elvitte ma-
gával és ő magával vitte az ígéretet. A jövőt. Megittam egy pohár tejet. 

Greg is tejet ivott, a baj akkor kezdődött, amikor Greg tejet kezdett in-
ni, zöldségen és gyümölcsön élni, amikor elborzadt a hústól, nem kellett a 
felsál, a felvágott, a bárány. A villa sem kellett, a tóvá dagadt folyóra né-
ző, melynek vize kék volt, mint ezé itt, ha sütött a nap. Greg anyja sírt, de 
Greg elment festői rongyaiban a többi remetéhez. egy hajdan hivalkodó 
házba, amelyet halálra ítélt a városi tanács. Ment a többihez egy képzelt 
sivatagba, ahol konzerv volt a sáska, segély a manna, beton a homok. Egy 
pléhdobozba dobtak minden centet, amelyet dugiba kaptak vagy megke-
restek, hogy a hajnali tejet hordták ki két hétig, sírt ástak négy napig. 
Nem volt szükségük semmire és nem volt semmijük, csak csömörük min-
dentől, amit értéknek vallott az apák világa, dómsüvegű füstoszlop 
milléneumi árnyékában éltek, kis piros könyvekből idéztek, de amit sej-
telmes szövegekből magukhoz ölelni vágytak, elbuckázott előttük, mint 
fáradt léggömb a kisgyerek kezéből, idegen maradt az indus mennyor-
szág, a retorika kínai módra, a The Teachings of Don Juan. Megpróbálták 
a cigarettát, amelyet egymásnak adtak és kézről kézre járt, míg egy sarok-
ban egy csecsemő sírt, akinek születését együtt figyelték volt borzadozva, 
micsoda embertelen fájdalom árán születik meg az ember. Mégis volt 
ebben az életben valami megejtő, valami mutálón hősies és csecsemősen 
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naiv, egy steril civilizációt elvető szutykos menekülés egy paleolit ártat-
lanságba, vissza az ősibe, ahol a közös kevés és a kevés elég, és amelyet 
Greg, ásóval kezében a kert szeméten nőtt csenevész káposztái előtt úgy 
hívott, hogy organikus élet. Mégis hitt. Egy ideig. Ahogy beköltözött a 
mentőövnek kidobott egyszobás lakásba, azt hitte, Greggel egy új, egy-
szerű etikát ölel magához, amikor egyszerre ingani kezdett minden. 
Megmozdult benne a gyerek. 

– Észre sem vettem, hogy a kávét szolgálja ki. Fel se tűnt ... 
Mami észre vette, mami mindent sejtett, majdnem tudott. Mami kérde-

zett, ugye nem a könyvtárban voltál, miért nem jöttél haza, kicsoda az a 
lány a pszichológiáról, ki az apja, mondd meg a telefonszámát. Apa nem 
szólt semmit. Apa régen nem szólt semmit, csak nézett, állva maradva az 
ebédlőajtóban rajzaival a hóna alatt. Aznap reggel megkérdezte, sajnálta, 
valamit néha kérdezni kell. Mit csinálsz most, apa? ,,Tervezem a boldog-
ság házait”, felelte.  Szája elhúzódott, grimasszá és ez a grimasz csókolta 
meg, ez a nikotin szagú grimasz, nem mosoly. ,,Ki volt az a torzonborz 
búrkalappal,  aki tegnap jött, ki az a vörös fiú?”. Greg Melrose, mama. – 
... hogy zsebében a lausannei hoteldiploma, hogy csak gyakorlatra jött 
hozzánk. De nálam maradnak az emberek. Tudja milyen nehéz találni egy 
jó szakácsot, egy pincért? a szezon közepén? Nálam az utolsó konyhalány 
is ... 

Mama is azt mondta, mint egy utolsó konyhalány. Nem. Masamód. 
Nem tudom, mi az, hogy masamód. Vannak szavak, amelyeket apáék 
használtak és nem értettem. Fel kellett volna lapoznom a nagy Országhot. 
Masamód. Hogy viselkedik egy utolsó masamód. Nem volt fontos. Mama 
hangja volt a fontos, még az sem volt fontos. Greg. Hogyan lehetett 
Greget megmenteni, amikor egyszer csak itt volt megint, búrkalappal, egy 
vászonzsákkal a hátán? Hogy ne menjen vissza a fiúkhoz a házba, ame-
lyet hártyává rágtak a termeszek. Hogy megírja azt, amit a zsákban hozott 
magával vasportól elpirult trikókba, színehagyott ingekbe bugyolálva, egy 
törzs félig elfelejtett szavait, amelyek alig jelentettek még valamit, mert 
hol volt a törzs, hol az életforma a rezervátumok új gettóiban vagy a 
missziók peremén? Mint egy masamód. Miért? Mert elment vele? Nem, 
nem a szavak miatt, nem a grammatika miatt, melynek bonyolult dekliná-
cióját már csak a vének használták helyesen. Greg miatt. Greg miatt, hogy 
el ne vesszen, hogy ne menjen a hálóingben járó lányokhoz vissza és a 
fiúkhoz egy másik elítélt házba, ahol a közös kevés és a kevés elég. Mint 
egy masamód, mondta mama, pedig mama akkor még nem tudta, hogy 
elmegy, hogy kivette a szobakonyhát az új bérházban a metodista temp-
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lom mellett, melynek udvarán egy régi kert jacarandája nyitott, lombja 
nem is volt, csupa kék virág. Mint Mária ruhája, csupa kék virág. 

– Felszedtem a cserepeket, intettem a pincérnek, hogy seperje fel a 
többit. A konyhában lekaptam a tíz körméről. Sírt, ne küldjem el, kifizet 
mindent. Ez nálunk nem az alkalmazott dolga, mondtam és visszamen-
tem. Én szolgáltam ki. 

Jaj miről van szó, valaki valamit eltört, miről beszél ez az ember? 
– Monsieur Rochat kihúzta a kettéhajtott papírt a szalvéta alól, bele-

kukkantott. Aztán kisimította, kiterítette a vendégei elé. A számla üres 
volt. 

Miről beszél, Istenem miről beszél? 
– Öt százas került a kis,tányérba. Tudtam, neki megérte. Monsieur 

Rochat szerette Locarnót, a beszármazók szerelmével, nemcsak mert itt 
csinált vagyont. Megérte. A cirkusz, a nemszámla számla, vendégei arca, 
az elejtett kávé, az egész. Mosolygott. A belgának én segítettem fel a ka-
bátot. Három pincér nyitotta ki a három taxi ajtaját, úgy mentek el, mint a 
királyok. A konyhában a lány még mindig reszketett. 

– A lány? 
– Mariette. 
Enyhe szél fújt, a ciprus árnyéka, mint egy napóra, hármat mutatott 

előttük a meredély szélén, haránt. A tányércsörgés elhalóban, 
a konyha valahol a közelben lehetett, a gyümölcsfák felé. Talpalattnyi 
kilátó volt ahol álltak, balkonszerű kiugrás, korláttal a tó felé. Bellinzona 
felől jött a szél, elfújt a tó felett, a vitorlások lustán billegtek vizén, mint a 
sirályok. 

– Késő volt, mire a szobámba értem, de mindig késő volt, mire végez-
tem, mióta az étteremben én lettem a főnök. Az ágyamon ült, kezében 
zsebkendő, szeme piros. Mit keres itt? ,,Maradhatok?”, térdezte. 
,,Maradhatok?” Mondtam, majd reggel. Menjen. Akkor láttam, hogy sírt, 
mióta a tálját elejtette, azóta sírhatott. 

Most nem én vagyok az érdekes, Tonió nem nekem beszél. Tonió a 
múltat idézi, egy szobát egy jó kis hotelben, egy jobb, de mégiscsak sze-
mélyzeti szobát, és ami elkezdődött ott, akkor, éjjel kettő felé, ami eldön-
tött két életet. Haja ritkul hátul, ahogy borzolja a szél, biztos megvan 
harmincöt is, öreg hozzám, szegény Tonió. És Berci? Miért szegény 
Tonió? Mert Mariette, mert én ... ? Mert elvitt megnézni a faluját? Mit 
akart vele? A templom, ahová ebéd után beszaladtunk, Carola temploma 
volt, biztos. Az előtt az oltár előtt rogyott le Carola, ahol Tonió megállt. 
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Tonió egyedül van a takaró alatt kinyúló lábbal, a múlttal, én itt sem va-
gyok Csak Mariette az ágyon, zokog. 

– ,,Észre se vett”, – fordult felém és tágranyílt kék szeme alatt rovát-
kákban folyt az esti maskara. A pokolba kívántam az egészet. „Rám sem 
nézett” – mondta, ,,egy hónapja vagyok itt, rám sem nézett.” Aludni akar-
tam, fáradt voltam, elegem volt az estéből. 'Ilyen régen?'. Elfordult. ,,Papa 
miatt, fél?” Nem értettem. Hangja megint bizonytalan lett: ,,Csúnya va-
gyok? Nem tetszem?” Most néztem meg először és tudja, ez a kép maradt 
meg a legjobban belőle, amint felállt, amint ellépett előttem, szőke kontya 
bomlóban, szemében szomorúság, szája körül szégyent álcázni vágyó, 
bátor kis mosoly. ,,Megmosakszom, így nem mehetek ki magától. Le-
het?” Intettem a spanyolfal felé. Karcsú volt, sudár, hogy csípője keskeny, 
fel sem tűnt. Megsajnáltam. A víz sistergett, csobogott. A széktámlára 
borítottam frakkomat. ,,Nem emlékszik rám?” Nem feleltem, nem emlé-
keztem semmire. Mikor kijött, megállt az ágyam előtt, tisztán, majdnem 
üdén, pincérnő feketében, mintha nem történt volna semmi. Csak a szeme 
fénylett, de talán az mindig fénylett, szép, zöldesbe játszó szeme volt. 
,,Nem? Tavaly voltunk itt papával. Ráklevest ettünk. Maga szolgált ki. 
Akkor még pincér volt csak. Valamit suttogtak a fizetővel, azt hittem, 
nem mi lettünk volna asztala.” Felvette az ágyról a fehér bóbitát. ,,Azt 
hittem miattam. Nagyon szégyellem”, – mondta és kiment. 

Lent, egy fehér villa falára bougainvilia záporozta piros, levélkelyhű 
virágát. Felette fodrosszárnyú madár keringett, hogy kerül ide sólyom, 
hogy kerül ide vadászmadár? Siklott, majd csak lebegett a szélben, szár-
nyát kitárta, hogy legyezőssé vált a végük, mint ujjak a kézen, látszott, 
hogyan borzolja hegyüket a belinzonai szellő, hogy azok 
visszakunkorultak, amint megállt a bougainvilia felett. Mit lát egy sólyom 
egy mediterrán álmú villakertben, ami érdekes? 

– Visszahívtam, – mondta aztán Tonió. 
– Adjon egy cigarettát, – mondta Christine. 
– Reggel a gazdám hívatott. Vigyorgott, viccelt, tudott mindent. 

Rochat telefonált. Azt mondta ... 
– Visszajött? Amikor hívta, visszajött? 
– Mariette? Nem, nem jött vissza. 
– Adjon tüzet, Tonió. Maradt? 
– Maradt. A szezon végén ... 
– A falujából nem hívott meg senkit? 
Tonió meglepetten nézett rá, –Mire? 
– Hát elvette. Nem? 
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– A faluból nem volt ott senki. 
Csend volt, a tányércsörgés elült. Szieszta idő. 
– Szégyellte őket. Ugye? 
Tonió kifújta a füstöt a sárkányfogú hegyek felé. 
– Ők szégyelltek volna engem. Szégyellték volna a képtelen falakat, a 

fekete talárt, a francia eretnekséget egy idegen tó felett. Nálunk keresztet 
vetettek arra, aki tovább mert mozdulni, mint ez a város, ahová vásárra 
jártak csak, vagy búcsúra, mint talán ma is. Két bátyámat lélekben elte-
mették, amikor Milánóból jött tőlük levél. Két húgom meghalt, egy lány 
maradt. Francesco gyerekeit testvérei után nevezte el, akik meghaltak. 
Akik, ha éltek is, meghaltak nekik. 

A sólyom eltűnt. Hol a madár? Délután lett, aranyló délután. 
– Meg se mondta nekik. Ugye el se ment? 
– Kocsit béreltem. A kocsit ott hagytam a templom alatt, ahol ma reg-

gel. November volt, holtszezon, már sötétedett. És egyszercsak otthon 
voltam a házban, a szobában, amelyben nem változott semmi, csak min-
den kisebbnek tetszett, mintha megöregedett volna az idővel. Összeaszott, 
mint a napra terített, gerezdbe vágott alma, pedig csak mi voltunk benne: 
Francesco nyűtt ruhában a tűz előtt, Mária anyám ágyán karján Márióval, 
akinek kis ruháját Chicagóból küldte az egykor milánói Márió. Csend 
volt, akkora csend, hogy a leves halk fővése hallott anyám fazekában, és 
mi ültünk a szobában, és arra gondoltam, hogy le kellene menni az istál-
lóba megnézni a tehenet. Mert a szag is a régi szag volt, az alulról feltü-
remlő istállószag és a széna szaga a házhíjjáról, a leves szaga anyám fa-
zekában, az ázott bakancs szaga a tűzhely előtt. És akkor megszólalt 
Francesco. Azt mondta, imádkozni fognak, de nem jönnek. A munkáról 
beszélt, nem figyeltem oda. A rovátkákat néztem az asztalszélen, az én 
megbarnult rovátkáimat, melyet egy új bicskával dugiban faragtam bele, a 
testvéreimét, kiét–kiét ahogy ültünk valaha a festetlen asztal körül, az 
újak néhányát néztem, ez Pieroé lesz, akiért már másodszor nézett ki az 
anyja az ablakon. És akkor azt mondta Francesco, hogy, aki messze 
megy, az sosem vezet jóra. Az elveszett, mert az mást keres, mint amit 
adni tud a völgy meg a hegy, és amit nem ad a völgy meg a hegy, az mind 
felesleges. A kicsi elbuggyantotta magától anyja hegyesre szopott csecsét 
és ásított. Nem feleltem. Mi értelme lett volna. Francesco tudta, hogy a 
falu vert el minket magától, nem, nem engem, én mentem magamtól mint 
gyerek. De elverte Máriót és a többi Máriót, akik nem akartak menni, akik 
úgy mentek el, hogy furt visszanéztek, vagy fejüket leszögezték, mint 
Piero és nem néztek vissza, akik számára nem volt legelő, diófa, kenyér, 
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de akik mégis a gesztenye lándzsavégű levelét kérték lepréselve, nagy 
borítékban az új, boldog hazába, messzire; akik ritkuló levelekben arról 
érdeklődtek, ki halt meg, ki született, ki kihez ment férjhez, ki hagyta ott a 
falut. Nem, Francescóék nem jöttek. Nem a majorság miatt, a leszüretelt 
szőlő miatt, a két fej káposzta miatt a kertben, amelyet megcsípett a dér. 
Olyan lettem a szemükben, mint azok, akiktől Milánóból jött az első le-
vél. 

– Francesco volt az a szikár, a barát mellett? 
– Aki nem mosolygott? Aki nézte magát? 
– Mindenki engem nézett. 
Tonió szeme a lányra siklott a hegyekről, a tóról, mustrálta a rák min-

tás ruhát. Mosolygott. 
– Maga volt nekik a messzeség. 
– Mariette nem ment, a másik messzeség? 
– Mariette nem ment, Mariette maradt. Puhította apját az egyetlen gye-

rek. Mért örült volna egy nincstelennek, egy tessini pincérnek egy Mont-
reux melletti kétcsillagos hotelos? Igaz., ő is így kezdte. A gazdám 
agyondicsért, furdalta a lelkiismeret. Vigyázzon Mariette–re,  kedves jó 
Monsieur Beck, tanuljon praxist, ez nem megy sajátban. De aztán meg-
szeretett. Engem mindenki megszeret. 

A sólyom újra a bougainvilia felett repült. Körözött. 
– Szerette? – kérdezte Christine. Mire vadászhat az a madár? 
– Az nem igaz, tudja, hogy engem mindenki megszeret. Marietten ke-

resztül szerettek meg engem az emberek. Mert Mariette nem akart az em-
berektől semmit. Tudja – és Tonió elhúzta a szót–, tudja, én először azt 
hittem, a hotelt vettem el. Nem volt igazam. Miért, miért csinál ilyen csúf 
csapdákat az élet? Mért jön a szerelem úgy, hogy észre sem veszi az em-
ber, hogy apránként lopja be magát egy ember életébe, nem látványosan, 
nem a szenvedély trombitáját fújva? Egyszer csak itt van, tüze nem per-
zsel, csak melegít? Valahogy én mindig egy nagy érzelemre vártam, a 
szenvedélyre, az igazira a hűtlen és csúnya csókok közt, Carola lágy ölé-
ben, hogy egyszer csak beállít, egy pár lila kesztyűt tesz a pultra és az 
útlevelét,  valamit kérdez és kérdésében kitárul az élet, új dimenziót kap, 
feje tetejére állít mindent, megpendíti a halál húrját. Csodálkozik? 
Monsieur Marcellel ez történt, aki Stendhalt olvasott, aki mintha fia let-
tem volna, úgy tanított, akinek nem volt semmije, aki fizető maradt. Ha 
van igazi, nekem Mariette volt az igazi. Akihez felmentem a vigyorgó 
gazdám irodájából, miután elmondott mindent. Mariette tiszta párnahajat 
húzott fel egy kiürült szobában, mint pajzs, úgy állt előtte a párna. Meg-
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köszöntem, hogy odavágta a feketét. Örült. Megkérdeztem, szabad–e va-
sárnap. Látja azt az ölyvet ott a part felett? Oda mentünk. Csónakon. Nem 
volt senkije. 

– Azt hittem, sólyom az a madár. 
– A sólyomnak hegyes a szárnya. Ezé legyezős. Arra voltunk. Olyan 

volt az idő, mint a mai. Buse. Hogy hívják angolul az ölyvet? 
– Azt hiszem Buzzard. 
– Buzzard. Rám ragadnak a nyelvek, csak kiejtésem maradt az oriolik 

olasza és ha ki is palléroztam, ma is úgy beszélek, ha nem vigyázok, mint 
a falum. Igazán csak franciául tudok. Nem, nem Stendhal. Mariette. 
Mariettenek köszönhetek mindent. 

– Otthon járt vele? Később? 
– Nevelt. Úgy nevelt, amilyen szerelme volt, gyengéden és hogy alig 

vettem észre, ágyam mellett cserélődtek a könyvek. Elolvastatta velem a 
genfi Amiel naplóját, tája íróját, Ramuzt. Rilkét, akinek szobájára abla-
komból nézett fel a reggel, kedvenceit, akiket szeretett. Emlékszik? Az 
étteremben régi jármokon lóg minden lámpa, látta a köcsögöket, a sok 
paraszt tányért, a serpenyőket a falon? A vidéket jártuk, az üresedő 
valezán falvakat, ha megcsappant a vendég, ha volt egy kis időnk. Csup-
rokért mentünk volna haza? 

– Ő sem akart menni, vagy csak maga? – Hol a madár? Hová lett a 
gyík a lüktető nyakával, hová lettek az állatok? De miért is kérdezem, hol 
van nekem haza? Nekem még talán, de hol van apának haza? Miért hall-
gat Tonió? 

– Ő ment volna. Azt hitte, segít az én Máriám. Akiről beszéltem neki, 
mikor arról az időről beszéltem, amikor hittem még. Hogy akkor fogan, 
segít rajta kék ruhájában a szűz. Aztán, nem is akarta hinni, terhes lett. 
Látod, mondtam, segített a kálvinista Isten, aki tiltja a faragott képet, mert 
elránt az egytől, aki háromban egy, mert káros mind a többi, nemcsak 
felesleges. Makacs volt, kért gömbölyű hasával, menjünk oda, térdeljünk 
le ketten, és ... 

– És? 
– Fejét csóválta az orvos, az út sok lehet. És ... 
– Mi az és Tonió, mi az az és? 
Lent a bougainvilia gondtalanul záporozta virágát pirosan a falra. A tó 

lápiszlazuliján úgy hajoltak a vitorlák a szellőben, mint címerpajzson a 
szablyák. 

– Tudja, sokszor azt hiszem, én öltem meg. Én, azzal, hogy nem men-
tünk el oda. 
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– Én is akartam, én is. Nekem is lett volna. Pedig Greg már mással is 
járt, pedig nekem szégyen lett volna. Szégyen, nyűg,. Csak én akartam. 
Csak én. Az anyám ... 

– Ne mondja, ha nem akarja. Sokszor rossz, ha mindent .. . 
– Belehalt. Mért szaladt a pirosba? Ő, aki úgy vezetett .. . 
– Az anyja? 
– Tőlem ment el. Takarított, vasalt. Ültem az ágyon, összekulcsolt ke-

zem az ölemben. Beszélt. Mindenről. Csak egyről nem. Aztán kész lett, 
zsipsz zsupsz összerakott mindent, ment. A pirosba. Az anyám. A tökéle-
tes vezető. Felnyársalta egy fehér Mercedes. – Christine kiseperte haját 
arcából. – És meghalt az, aki meg sem született. 

Csend. Tiszta tó odalent. 
– Nem értem, – mondta Tonió. 
– Telefon, mentők, kórház. Halva született. 
– Miért mondunk el dolgokat? – kezdte újra Tonió. – Valakinek, akit 

nem ismerünk, akit nem látunk többet talán soha? Jön valaki, foglal egy 
szobát, megkérdi a szobalánytól, hol van a királyné szobra, akit itt ölt meg 
egy olasz anarchista ... 

– Genfben ölte meg. 
– És egy óra múlva visszajön, egyedül vacsorázik, ferát rendel, a Lac 

Leman halát, a bárban konyakot, feketét. És reggel találkoznak a kulcsok 
előtt, a férfi, aki tudott a lányról, mert szakmája, hogy ismerje a vendéget, 
ha egyedül érkezik, ha társsal, családdal, és a lány, aki nem tudott a férfi-
ről, észre sem vette bárban, az étteremben, ahol útikalauzt olvasott, amíg 
várt és sietve étkezett. És ott, a kulcsok előtt Rilkét kérdezi és a locarnói 
vonatot. A férfi azt mondja, hogy elviszi. Elviszi a szezon közepén. Mi-
ért? 

– Mert Mariette meghalt. Mert nincsen senkije. 
– Mert valamit mondott, hogy ír ... 
– Ritkán. Rosszat. 
– És a férfi azt hiszi, ez is, az ő szegény története is megíródik egyszer, 

formát kap és a forma megtöltődik azzal, ami két ember életéből a többire 
tartozik, megszületik és tovább él, hogy tanítson, hogy mutasson, hogy 
vigasztaljon, ezt nem igazán tudom, hogy miért. De ez az irodalom, 
Mariette azt mondta, hogy az irodalom összegyűjtött emberi tapasztalat, 
valamiért. Vagy? Vagy csak azért, mert tudja, hogy elmegy, nincs követ-
kezmény, semmi sincs, látja, a rohanó motorcsónak után összeborul, el-
csitul a víz. Talán könnyebb lesz a látogató után, talán nehezebb. Három 
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éve halt meg Mariette. Az igazi után nem csitul el semmi. Mert hol van 
egy második igazi? 

– A királyné szobra mögött van egy temető. Szőlősgazdák nevei, orosz 
nevek, angol nevek. Apa azt mondta, mikor itt voltunk, hogy e tó mellett 
halt meg a szegény gazdagok Európája, akik köhögtek, vagy akiket a ha-
zájuk űzött el, azok. Egy olasz név is volt, ezt tegnap találtam meg, élt 
harminc évet. Miért mentem? Mert mama jutott az eszembe és hogy apá-
val voltunk ott, miután az a dolog történt. Felejteni jöttünk. ő egyet, én 
hármat. 

– Hármat? 
– Fiút, szeretőt, anyát. 
– Nem lehet felejteni, csak újat keresni, –mondta Tonió. 
– A szomorú, hogy lehet. Keresni? 
– Keresni. 
– Én várok– mondta Christine. – Keressen tovább. 
– A férfi nem szólt semmit. Szájában valami dudva szára, fürtös bugája 

magba ment. 
– Mért nem hívott? Ha hívott volna. Pedig a nyelvén volt. Tudom, 

mindig a nyelvén volt. Gyere haza, Christine. De attól félt, kidobom, és 
akkor mindennek örökre vége, a látogatásoknak vége, a bömbölő porszí-
vónak vége, a vasalásnak vége, ennek az elvérszegényült kapcsolatnak is 
vége lesz. Vigyázz magadra, drágám. Még hallottam a minit feltúrázni az 
utcán. Délben csengettek. Apa volt. Kalappal kezében. Sosem viselt kala-
pot. Ránéztem és, és tudtam. Hazavitt. Úgy, ahogy voltam. Mama köny-
vét láttam az ágyamon, nyitva, rajta hamutartó, hogy el ne lapozza a hu-
zat. Így várt mindig, régen is, amikor az iskolából jöttem haza. Szeretett 
olvasni az ágyamon. A mentőautóban vetéltem el. Kisfiam lett volna. 

– Ne mondja tovább. Majd. Egyszer. Talán. 
– Pedig tudta. Néha példálózott. Mi modernek vagyunk, apa megérti. 

Modernek? Szerettek. Az egyetlent, engem, aki után nem jöhetett senki. 
Sejtettem. Pedig azt mondták, kacagva mondták, nekünk nem kell több, te 
vagy nekünk elég. Sophietől tudom. Fiút várt bennem apa. 

– Sophie? 
– Apa felesége, Sophie. 
– Megnősült? Újra? 
– Találkozott vele. 
– Nem kereste? 
– Nem. Magányához húzta magánya. 



 

268 

Pálcányira nyúlt a ciprusok árnyéka a babérbokrokra a lejtőn, a tó mö-
gött álmos sziesztában pihent a város, mögötte villózó napfényben a he-
gyek. 

– Késő van, – szólalt meg Christine. – Várnak. 
– Tudom, várják. Nem vagyunk messze. – Tonió megindult az autó fe-

lé. A karika kulcsai csilingeltek kezében, ahogyan lépett a lépcsőkön lefe-
lé. 

– Visszajön?– kérdezte az autóban. 
– Vissza? 
– Territetbe. – Begyújtott. Egyesbe kapcsolt, a kocsi megindult. Az 

utat nézte, nem nézett a lányra. – Hozzám, – mondta. 
– Mit tud maga rólam? 
– Maga mindent tud rólam. Visszajön? Vagy? Nem, ne is feleljen. 
– Maga a harmadik, aki ezt kérdezi tőlem. Visszajövök–e. 
– Greg? 
– Nem. Greg a múlté, Tonió. Két gyereke van. Elvette azt a nagyfogú 

lányt a pszichológiáról. Hongkongba jár üzletet csinálni az apja cégének. 
A szótár sohasem készült el. A mesék, egy legendás múlt töredékei ki 
tudja hol hányódnak. A hangszalag a világ teremtéséről ki tudja, megvan–
e még? A törzs talán ki is halt azóta. Forradalmár fiaskó, polgári happy 
end. 

– Hárman vagyunk, azt mondta. – Tonió lassan hajtott, a szerpentint 
figyelte, amelyet úgy kellett hogy ismerjen, mint a tenyerét. 

– Hárman, – mondta Christine. Az első egykorú velem. Mikor kicsik 
voltunk, magyarul játszottunk, aztán, ahogy nőttünk, angolul. Az oleander 
mérges, de olyan szép, látja itt is, mint hó a hegyen. Magát nem óvták 
tőle? 

– Teát főztek belőle, de már nem tudom mire. Az első? 
– Építész. Egymásnak szántak minket a szülők. Régi barátság. Tehet-

séges. Ferinek álmai vannak, olyan álmai, mint amilyenek apának voltak, 
amikor kezdett, amikor egy kis szobában rajzolt éjszakákon át. Azt hi-
szem, jobb építész lesz, mint apa, pedig apának a körme feketéje is 
proporció. Szeret. Mindig is szeretett. De gyámoltalan, mihelyt otthagyja 
a körzőit, a geometriát. Greg ideje alatt is szeretett. Egyszer feljött a szo-
bánkba, ez akkor volt, amikor Greg és az a nagyfogú lány ... Szóval ültem 
a díványon hosszú, virágos szoknyában, akkor már nem fért rám nadrág. 
Azt mondta, Christie, ez engem nem érdekel. Hagyd ott, gyere hozzám. 
,,Ne vegyél el szánalomból, értsd meg, nekem ez nem kell.” Sírtam és 
kidobtam. Azóta csak néz rám, hülyeségekről beszélünk. 
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– A másik? 
– A másik nem szeret. Mamát szerette. Öreg fiú, papa barátja, ötven-

egy. Lovaknak él és kutyái vannak. A nők buknak utána, szemük felejtik 
a sóderen, ahová csizmája lépett, de ő elnéz felettük, nem emlékszik 
azokra, akik szerették. Ha szeretne sem merne engem szeretni, pedig ha 
valakire gondolok, akihez visszatérnék, az ő, és az ő lószagú gerendaháza 
egy völgyben Perth felett, mely mögött a hegyláncot úgy hívják, hogy 
Darling. Nem furcsa, Darling Ranges. Ahogy ő kérdezte, hogy visszajö-
vök–e, az elküldés volt, pedig, ha a kisujját mozdította volna Berci, ha ... 
Itt vagyunk? 

– A kanyar után. 
– Megállhatunk a kert előtt? –A lány táskájában matatott. 
– Igen. De nem akarok bemenni. 
– Nem azért. Ha várnak is, meglepetés nálam, ha jövök. 
– Van egy kerti bejárat. Egy borkereskedő villája. Kiadja nyárra. Vol-

tunk itt. Christine előhúzott egy cédulát. – Huszonnégy. 
– Igen, ez az. 
Tonió a fákhoz kormányozta a kocsit. Megállt. Gesztenyefák voltak, 

sátorosan hajoltak az útra. Tonió megkerülte a kocsit, kinyitotta az ajtót, 
és miután Christine kiszállt, kiemelte a könnyű táskát a hátsó ülésről. – Itt 
a lépcső – mutatta az előre lódított táskával –, ez a kertbe vezet. 

– Jöjjön, Igen, jöjjön. 
– Egy darabot. Viszem a táskáját. Aztán megyek. 
A lépcső jobb felé ívelt, ahogy szelíden emelkedett, alig használhatták, 

mert fokait csorbára marta a gyökér és az idő, közei kövét felverte a 
gyom. Tucatnyi lépcsőfok után fagyalsövény állta útjukat, amely mellett 
az út ösvénnyé satnyult. Vén sövény, benne itt–ott üregek, lukak. Az 
egyik résnél Christine megállt. Elmosolyodott, leguggolt. Magához intette 
Toniót. –Ott, nézze, – suttogta. 

Alattuk a homorúban csempézett medence kéklett gyümölcsfák között, 
vizében kisfiú lubickolt. A gyerek hóna alól, mint vándorfestők képein a 
szárnyak, úszóhólyag páros fehér buboréka vigyázott, hogy el ne merül-
jön a kis vitéz, aki rúgkapálva evickélt egy álmosat játszó labda után. A 
labda kérette magát, lustán úszott odébb a gyerek pancsolta árral, de a 
távolság szűkült míg egyszerre úgy látszott, győz a kitartás makacssága, a 
labdát kéztávolba hozta egy sikerült rúgás, vágyódón nyúlt ki a kéz. De az 
ujjak nem fogtak, csak böktek, a labda cuppanva táncolt odébb, pirosan, 
évődve, újra messze. A vízre mandulafa hajolt, lilalombú fiatal mandula-
fa, árnyékában őszes férfi magazinalakú lapot lapozott, melynek testvérei 
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a nyírt gyepen hevertek a fekvőszék körül szerteszét, az asszony mellett 
is. Az asszony napraforgós törülközőn ült a vízzel szemben, hátát a férfi 
székének támasztotta, fejét a férfi karjának, hogy az kaszálósan nyúlhatott 
csak át a jobb kezével az új, ábrákkal teli lapért. Az asszony háromágba 
font, rozsdaszín copfja vállán át hullt előre a feszes fürdőruhára, lesült 
lábán néhány ér kusza kékje árulta azt, amit sem arca bőre, sem karja nem 
mutatott: korát. Csend volt, csak a gyerek lubickolása hallott. A medence 
mögött szőlő csüngött egy sejtett épületszárny pergolával megtoldott foly-
tatásában,a villa tömbjét elnyerték a bokrok, a fák. A férfi megállt a lapo-
zásban, egy fényképet nézett, amely Tonió távolságából olyannak tetszett, 
mint egy sakktáblás molekulasor, melynek átellenébenvonalak tüskés 
ármádiája sorakozott, mint egy Klee rajzon.Az asszony felnézett a könyv-
ből a gyerekre, aztán olvasott tovább. 

– Christine közelebbhúzta Toniót, úgy kérdezte. – Mit gondol, kik 
ezek? Mondja. 

Szemüveges férfi saruban, száraz lábak. Olvasó asszony, ovális arc, 
holbeini ráncok a nyakán, a könyvre hajló párnás áll alatt. 

– Unoka, – mondta Tonió. Rájuk maradt a gyerek. Biztos kirándulni 
mentek a szülők. 

– He is in deep water – hallatszott a férfi hangja, folytottan az asz-
szonynak. A gyereket nézte. ölében árva lett az épület, az ábrák, a terv. 

Az asszony a férfi felé fordult, hogy haja, ahogy felnézett, súrolta a 
férfi karját. Mosolygott. –He has to learn in deep water, – mondta. 

– Vagy csak ledültek ebéd után, – folytatta Tonió. – Itt maradt velük a 
gyerek. 

A kisfiú kezéből újra kipattant a labda. Ott táncolt előtte a mélyben. – 
Mami – kiáltotta–, it is going away ... 

– Stay where you are, – szólt az asszony, már a medence szélén. Alak-
ja megnyúlt, ahogyan maga fölé emelte imásan tartott, ugrásra nyújtott 
kezét. A víz nem csattant, csak cuppant. 

– Nagyon szép lehetett, ––mondta halkan Tonió. 
– Sohasem volt szép. Most lett szép. Most lett szép, mint egy virág, 

amely későre virult. 
Az asszony a gyerek felé úszott. A labda a mélyben táncolt, igézőn, pi-

rosan, mint a vágy. 
– A svédeknek van erre egy szavuk. Amikor későre születik egy gye-

rek. De elfelejtettem. 
– A székben ott, az az apám. 
– Nem mondta, hová megyünk. 
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– És Sophie úszik a kis Adám után. 
– Hogy itt vannak, azt sem mondta. Miért? – Tonió elengedte a fagyal-

ágat, az úgy maradt összeakaszkodva a többivel. – Megyek. Itt a táska. 
– Köszönök mindent, Tonió. 
– Látom még? Eljön? 
– Ez a családom, Tonió. 
– Maga nélkül is teljes a család. 
– Ezért járok magamban. De hozzájuk tartozom. – Mint maga a falu-

hoz, gondolta, de nem mondta ki. Nem tudta, miért nem mondta ki. 
– Nem jó egyedül, – mondta Tonió és hátra lépett, az ösvényre. 
– Szeretnek. Szeretem őket. Nem vagyok egyedül. 
– Az élet csak társsal teljes. – De nem a falu hegyei felé nézett. A völ-

gyön túli, szelídebb hegyek felé nézett, melyek mögött messze, egy hotel 
van egy másik tó mellett, étterem, feladat, emlékek, szobák. Egy szobá-
ban hullt szirmú pipacs a virág. 

Christine a kisfiú mellett úszó Sophiera mutatott, aki arról beszélt, 
hogy széjjel kell rúgni a lábat és összezárni. Teljesen összezárni. Mert az 
összezárással nyerünk teret, úgy haladunk. – Látja ezt az asszonyt Tonió? 
Negyvenegy évig várt. Már azt hitte, nem lesz senkije. Nem érte meg? 
Mondja, nem érte meg? Menjen a hegyekbe, fogadja magához a vedres 
gyereket, a testvére fiát. 

– Mariette unokahúgát, kié a hotel lesz ... 
– Vagy Mariette unokahúgát. 
– Hozzájuk is anyát keresnék, anyát. 
– Magának volt. Elhagyta, mint gyerek. 
– Nekik legyen. Társam nekem. 
– Társat találhat, lehajol, szakaszt. És hátha eljön az igazi? A második? 

Virágos ruhában, és rendel egy szobát. 
– Christine ! – kiáltotta egy gyerekhang. Christine lenézett. A kisfiú a 

sekélyben állt, piros labda a kezében. – Mami, look! Christine! 
János kezéből földrehullt az Architecture oujourd'hui. Sophie integetve 

kacagott fia mögött. – Christine ! – kiáltotta Sophie. – Christine – kiáltot-
ta János, – Christine! kiáltotta a kisfiú, magához szorítva a labdát. 

– Jövök, jövök, jövök, – integetett Christine a sövény ablakából és ro-
hanni kezdett a bokrok mellett lefelé. Nem is hallotta hogy az úton egy 
puskapor színű sport Cortina begyújt és megindul a szerpentinen a város 
felé. 
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DÉNES TIBOR 

Mészárszék* 
 

(Argumentum: Miért fáradozzon–kutakodjék a soha nem leendő filosz, ki 
mindenekre elszánt fejét Művem(?) elemzésére adná? Nem bízom a túlon 
lévő sorsom, és a mű sorsát, az utókorra. Forrás, indíték, a döntő mozza-
nat? Keresgélése a kör négyszögesítése lenne. A boncolás eredménye; a 
hasfelmetszésé? Jobb erre nem gondolnom. Olyan gyermeket beszélne 
művem hasába a jámbor filológus, melyet bús agyam nem szült soha. 
Nem akart szülni. Ismerjük a lemezt a filológiával. Mivel kevés – vagy 
semmi – bizalmam e diszciplinában, megpróbálom rendbe szedni itt kö-
vetkező históriám ösztönző elemeit. Lehet, nem hisz majd bennük ama 
bizonyos műitész; argumentumomba is belemagyaráz: mégsem egészen 
úgy volt – ahogy volt – azokkal az elemekkel, mert – így meg úgy – az író 
éppen epeömlésben szenvedett. Ilyen kórság esetén az ember rendszerint 
az ellenkezőjét állítja annak, amit gondol. A visszájára fordult világban, 
különösen annak átmeneti szakaszában, mindennek az ellenkezője is igaz 
lehet. Meg lehet nem igaz. Ha akarom vemhes, ha akarom nem. – Így az 
ítész. Lelke rajta! Az én feladatom önmagammal szemben és utókori lé-
tem – ha lesz létem – biztosítására, hogy soroljam ennek az írásnak ser-
kentő–gerjesztő elemeit: 

1. a képlet a lélekvalamiről, mely üres és termékenyítésre vár. Akár az 
anyaméh, mely ... 

2. a tenger, a titokzatos, az ősi ős. A kék és zöld és szürke és fekete 
felszín és a hullámtarajok, melyek mindig fehérek, midőn a parthoz–
sziklához csapódnak. A kiismerhetetlen végtelen. Az imaginárius szám. 
Körülírni lehet, de leírni – egészen – soha. Ez a tenger szeszélyes termé-
szetével: megnyugtató és borzongató, békítő– békéltető és félelmet éb-
resztő. Meg hány más antagonizmuspár. Különösen annak, ki öröktől–
örökké barátja; 

3. déli városkák. Az itáliaiakra gondolok. Pisa és Párma közt és attól 
délre. A kétarcú városkák, nyáron. Az egyik arc a nappali. Tizenkettőtől 
mintha mindenki aludnék a tűző–szúró nap alatt. Alszik a piazzetta, köze-
pén szuszogva duruzsol a triton–sellő–( és más)–formájú kutacska. Al-
szanak a tekergő–keskeny utcasorok s a házak. Hirtelen szunnyadtak el, 
hajdan rózsaszín falaik rongyait (a kövek málladozását, vakolat vedlését) 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1974. évfolyam 5. számában. 
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is elmulasztották elrejteni. Mi történhet ilyenkor a házakban, a falak mö-
gött? – A másik arc a „társadalmi”, a „szerelmes”, a „poétikus”, O sole 
mio... (Jellemző az olaszra: akkor áradozik a napról, midőn lenyugodott. 
A holdról nincs közismert nótája – nem tudok róla. Lehet, mivel ezt a dalt 
a nap alatt kellene énekelnie. A kontrapunkt miatt. Ravasz ez a nép, nem 
hiába innen–onnan összehordott fajzat.) Kezdődik napszállattal. Nyílik a 
ház kapuja, üzletek ajtaja. Mozdul az ember, a város. Indul az élet. Gyúj-
tanak utcai lámpákat, nem sokat, néhányat Eltűnnek a falak romlásai, fel-
tűnik a nép, ritkán egyedül, inkább párosan, legtöbbször csapatostul a 
teraszokon, a téren, mindenütt és kívül a házakon. Micsoda színjáték! 
Meghaladja Goldoni látomását. Huzamos színjáték. Tart éjfélig, hajnali 
kettőig és azután, csillagok fogytáig. Megtűrt ilyenkor az idegen. A szó-
koncot sem sajnálják tőle, ha sejtik, kiszáradt szájpadlása–torka az 
egésznapos hallgatásban. Lemezt ismételnek. Régtől betanulták: Honnan 
jött? Meddig marad? Hogy hívják (csak keresztnevét kérdik)? Mi a mes-
tersége? – Az idegen válaszol. Miért ne tenné? Ahogy tud és amennyit 
mondani akar. Mire az örök lemez: Jól beszélsz olaszul. – Ezt persze, bár 
hallani kellemes, komolyan venni nem szabad; 

4. a húsok a mészárosnál. Velük is úgy vagyok, mint a tengerrel. Való-
színűleg gyermekkorom óta. Húznak–taszítanak a nyers húsok. A nézés-
nél tovább nem merészkedem. Ha hozzájuk nyúlok, nyeldeklőmben a vér 
ízét érzem, ujjaim hegyén a nyílt seb, a holttetem szent borzalmának vi-
szolygását. Homlokomra csap a veríték, szügyembe vág a kín, testem 
rázza az undor. Nézni a húsokat – más! Szinte gyönyörűség. A színek: 
piros és veres és bíbor meg a haragos barnába játszó valamiség. És az 
erezetek, az izomzat, a vérszín masszában cikázó fehér–halványsárga cér-
nafonal. Ha festeni tudnék, jobban, mint Rembrandt! De egyenes vonalat 
sincs tehetségemhúzni. Maradok a csodálatnál, isteni borzadozásnál. Pró-
bálom megérteni – a húsokat bámulva – micsoda nagyszerűség az élet és 
milyen egyszerű a halál? 

5. a bosszúvágy, az oktalan, a tehetetlen, kielégíthetetlen. Melyet bör-
töneimben éltem át, nem egyszer. Melyről elmélkedtem aztán – s írtam is 
talán, nem egyszer. Ezért erről most – részleteiben – hallgatnom illik; 

6. jöttem valahonnan, mentem valahová. Vasúti gócpont, ha emlékeze-
tem nem csal, három ország határán. Átszálló vonatra várnom kellett. 
Órákra. Csomagom megőrzésre adtam. Lődörögtem. Kifüggesztett menet-
rendek céltalan–szükségtelen böngészése. Kávé a másodosztályú vendég-
lőben, koka a mozgó büféről leemelve. Csúszott–mászott a villanyórák 
két barátságtalan karja (valamennyi időmutató másképp járt, mind lassan, 
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még lassabban). Hideg volt, jeges légáram vonaglott a három határnak 
nyílt – s nyíló – irdatlan csarnokban. Melegre kívánkoztam, a váróterem-
be. A másodosztályúra, világos. Meleg volt a fapados helyiségben; nem-
csak a fűtéstől, a beszorult testek gőzétől is. Meleg és büdös. Az a bizo-
nyos utasszag, a másodosztályú, mely nemcsak az orrot facsarja, de – 
valameddig meg nem szokod – a gyomrodra száll, pontosan a 
gyomorszájraés – fáj. Asztalosműhelyben terjeng az ilyen szag. Az mégis 
elviselhetőbb. De nem a szag volt nekem akkor a lényeg. Hanem hogy 
fáztam és elfáradtam az ődöngésben. Egész napos zsákhordástól nem le-
het így elcsigázódni, mint várakozásba alig órányi téblábolásban Körül-
néztem, ülőhelyet keresve. Nem volt üres hely, álltak is derekas számban. 
Mindegy. Támasztom majd a bejárat zárt felét, aztán ... Untam magam s a 
helyzetet. Lehet, ezért nem vettem észre: figyel valaki. Jóllehet érezni 
szoktam, még ha nem is látom, ki figyel. Állítják egyesek, az ideges ló 
esete legyen ez. – És figyelt–figyelt valaki a váróteremben és nem láttam. 
Csak azt, hogy mozdul az emberhangyaboly, mely a figyelő ülését körül-
fogta. Mivel felállt az illető, közeledett felém és helyére mutatva, kínálta: 
,,Tessék!” Olasz volt, mint legtöbbje a váróteremben. Szezonmunkások. 
Jöttek valahonnan csapatosan – gulya –, mentek valamerre. Ahol szükség 
volt karjukra–kezükre. A kezük ... A keze, azt vettem elsőbb észre az ille-
tőnek, ki helyét ajánlotta fel, melyet én némi szabadkozás után  elfogad-
tam. Nem volt szezonmunkás kéz. Nemes formák, kreolosfeszes bőr, gyű-
rűk a hosszú finom ujjakon. Egy a házasság vékonyarany „bilincse”, a 
második és harmadik köves, olcsóbb fémből, aranyozva–ezüstözve. 
Emelte mégis kezét olykor az ember (harminc körül lehetett, esetleg egy–
két évvel kevesebb), akárha értékköveket – nem színes üveget – keretez-
tek volna a gyűrűk, hogy csodálja csillogásukat a csillár maszatos fényé-
ben. S mint emelte–csodálta, úgy emelte felé tekintetét ama néhány körü-
lötte, hogy csodálják. őt.Mert csodálták, félre nem érthetőn. A hívei vol-
tak. Miért? Nem tudom. Valamilyen rejtett okból többnek, nagyobbnak 
tartottákönmaguknál. Csodálnivalónak. Pedig alig–alig volt magasabb a 
szabványmércénél. Viszont olcsón divatos öltönye karcsú alakot, izmos 
testet sejtetett. Tompán barna arc, enyhén sasos orr, sima fekete 
haj.Ilyennek írják le – ha megtetszik – az órómai legionáriust, a fiatalabb 
évjáratban. Ezenkívül ... ? És mégis – a „hívek” magatartása kizárt min-
den tévedést. ,,Udvaroltak” neki, ő ezt gráciával fogadta. Lehet, elégtétel-
ként is bizonyos elviselt megaláztatásokért. S időnként, mint színész, ki a 
hatást lesi, felém pislogott, mosolyogva, némileg magabiztosan. Mégsem 
volt rossz a mosolya. Mulattatott a játék; rohant velem, bolondul, az idő. 
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Egyéb indító elemekről tehetnék még említést. Ám ezek kevésbé lé-
nyegesek. Kezdem ezért történetem:) 

A lány, a jaguárban, várt pillanatig. Nézett kérdőn R. felé, aki állt a 
tengerparton, meztelen lába a kavicson. Lábat–kavicsot mosta vonagló 
ritmusban a víz. Nézett a lány R. felé. A hátát mutatta neki, mozdulatlan 
figyelmét, látszatra, a tengerre összegezve. Pedig érezte, nézi őt a lány. 
Kérdőn. S hogy a pillanat súlyossá vált, az állapot terhessé, R., helyzetét 
nem változtatva, rázta gyengén egyszer, majd mégegyszer fejét: Nem. A 
lány, a jaguárban, vállat vont, fogott egy könnyű vászoncsomagot, az or-
szágútra dobta, mely pár méterrel magasodott a tenger szintje fölé, le-
nyomta a pedált. Elrobogott a jaguár a lánnyal. Helyes! Öt napig tartott, 
egy hétig? Elég volt. San Remoban – vagy hol? – kezdődött. Egy bárban 
szedték fel egymást. Vagy a strandon? Nem, ott csak szaglászódtak, sze-
meztek. De a lány kékes szembogarának kemény volt a nézése. Vágott. R. 
odébb csúszott a homokon, jelezvén, feladta a játszmát. A bárban, aztán 
tánc közben a night–ban, a feketés–vöröses tompa fény alatt, enyhült a 
szem kékjének élessége. R. a lánnyal ment. A luxusszállodába. Mit akar-
tak egymástól? R. bárgyúnak találná a kérdést. ő semmit sem akart. Va-
kációzott. Amit akart, arról sem tudta, igazán akarja–e? Keresett valamit. 
Mit kívánt megtalálni? Valamit. Melyről, ha megfogja, kiderül majd: 
semmi ez a valami is. Mint minden. Általában.Minden – semmi, és for-
dítva. A munka van, a bárgyú semmi, tizenegy hónapon át, napközben, 
nyolc és fél órában. Enni kell. {Kell–e valóban?) És vannak az esték, 
szintén tizenegy hónapon át. És az ember ül ilyenkor asztala mellett (ül, 
mindig ül és valamely asztal mellett!), előtte papírlap, üres. Meg kellene 
tölteni a lapot a kezében levő írószerszámrnal, hogy el mondja – önmagá-
nak – mit is? És ez az élet – nappal és este, tizenegy hónapon keresztül. 
Köpni rá nagyot, hogy felszakadjon a szívre – vagy mire? – a váladék. 
Ezenkívül van a nyaralás, amire háromszáznegyven nap ( és este és éjjel) 
vár az ember. Vár és reménykedik és várja, hogy ... Hogy akkor mi lesz? 
Megtelik–e akkor az üres papírlap a meg nem fogalmazott kérdésre a meg 
nem fogalmazható felelettel? – Orvosság? A hasis, igen, LSD, egyéb mű-
paradicsom. De harminc fölött és félúton negyven felé hamis a hamispa-
radicsom és ... és hülyeség. Elkövetéséhez agyalágyultnak kell lenni, meg 
bátornak a hülyeségig. Csakhogy – s itt a bibi – a muszájból kenyérkere-
set kiirtja a bátorságnak magját–csíráját is. Hat óra húszkor szól a nagy-
vekker, huszonötkor a kicsi. Az ember – még alvó – nyújtja akaratlan 
kezét a lámpa zsinórja felé, indítja a rádiót. Bömböl a gép. Moslék zene, 
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napihírek kivonata, zene, moslék. Hat harmincöt. Betelt a mérték, fel kell 
tápászkodni és . . . És lehet, persze, házasodni. Még nem késő, negyven 
alatt. Esküvő a trikoloroshasú segédletével, és pappaloltárral, díszvacso-
rával. És lehet gyermeket rajzolni az asszony hasába, egyet–kettőt–
hármat. De ... félszázad, annyi sem és ilyen szaporulat mellett {Szicíliá-
ban, Indiában, az arab vidéken szériában okádja az anyaméh a 
csonthúsvér gyártmányt) elfogy a tápláló készlet és ... és egymást falja 
majd fel az ember és ... És éljen a babypill, a kasztrálás, éljen a ... Mi is? 
Miféle problémát old meg az ásó–kapa? A magány szűntét talán? Valaki-
vel, akiről kiderülhamarosan, pokol vele ásó–kapáig? Mi kedvezőbb: a 
valami, ami a semminél is rosszabb? Vagy a semmi? Ami SEMMI. – Ek-
ként gondolkodott R. {Nem e történet elmondója. Jaj, dehogyis! Ő, sze-
gény feje, nem viselne el újabb anatémát.) 

Nem így a lány, a jaguáros, a luxushotelben. Vagyis – nem egészen 
így. Az első éjszakát strandos–,,szerelmes” nappal követte, azt szerelem-
művelő vacsora előtt és éjszaka. R. – eme vonatkozásban jeles formájá-
ban –, panaszra ok rá nem lehetett. S hajnalban, midőn pihent a harcos, 
kérdezte először a lány (először, de nem utoljára, mert százszor is, a butu-
lásig, az alig türtőztetett dührohamig): mi R. tanult mestersége? Mit dol-
gozik, hol? s ehhez hasonlókat. Lehet–e válaszolni tolakodónak, pimasz 
kíváncsiskodónak? Szerződés nélkül?! Az igazat mondani neki? Mi köze 
hozzá, mit dolgozik? Dolgozik– e egyáltalán? Hátha az „munkája”, amit 
harmadnapja csinál vele. A lánnyal. Korra, fajra, nemre tekintet nélkül. 
Aki többet ígér, hoci–nesze! Megérdemli a lány, hogy R. hazudjon neki. 
Mit tud ez a jaguárjával a luxusszállodában, hogy hat húszkor szól a 
nagyvekker, aztán a kicsi és nyolc és fél óra egy asztal mellett papírral, és 
tizenegy hónap dőre reménykedéssel és párhetes még dőrébb kereséssel – 
a semmi után? Hazudni kell annak, akinek a nagy– és kisébresztőn kívül 
mindene van. R.–nek is van öt napra, egy hétre. Ezért kérdezheti tőle újra 
a. ,lány éles–élesedő kék tekintettel: ,,Mennyit akarsz? Ha Rómáig jössz 
velem, megkapod. Borravalóval tetézem. Költségeidet – természetesen 
...” 

R. elsőbb meghökkent. Aztán szánni kezdte a lányt. A haját szánta 
meg. Mely több napja nem látott fodrászt és csapzottan–csappantan tapadt 
festett szőkeségével az elégszűk koponyára. De ez csak olyan 
semrniszánalom volt, búcsúcsókra alig elegendő. Felkelt, öltözködött, 
kezében a vászontáska, sarka az ajtóban. Szavakat keresett. Nem találta. 
Csókolta egy órája–kettő a száját, a vállát és ... Most gyűlölné? Nem. 
Utálná? Nem. Szánná? még azt sem. Hanem – elég volt. Épp erre nehéz 
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szavakat találni, annak, akit másik életében hat húszkor vekker zavar fel 
álmából. R. vár tehát. Megvárja, míg elkészül a lány. Genovában ebédel-
nek. Pacsuliszaga van a pénztárcának, mely – „diszkréten” – R. .térdére 
siklik. (Ekkor értette meg, hogy ezzel a pimaszul szúrós szaggal telt be, 
ebből lett elege, és úgy egyáltalán.) A tárca felnyitatlan – ugyanolyan 
„diszkréten” – kerül vissza gazdájához. R. fizet, nem törődve párnapos 
társa ámulatával: „Azt mondtad, hogy ... „ – ,,Hazudtam.” – Nerviig (ille-
tőleg már túl Santa Margheritán) szótlan ülnek egymás mellett a kocsiban. 
Kanyar következik s az a hely, hol áll most R. mozdulatlan. Mondta, ki 
akar szállni, megnézni, lehet–e ott úszni? A lány megkérdezte: ,,Aztán 
jössz velem Rómába?” Feleletként karjával lendített R. Félmozdulattal, 
ami lehetett igen és nem. – A nem volt és a lány sem volt már. R.–en kí-
vül a tenger volt csak, a nap, a kavicspart a glóbusz e pontján ... Ezenkí-
vül a semmi volt e ponton és belül is, R.–ben a semmi. Üresség. Még ama 
keresés–megtalálásvágy is mintha megszűnt– elmosódott volna. E kora-
délutáni órán, a nap alatt. 

Meddig állt ott szoborként? Nem volt az időnek mértéke–súlya. Még 
az idő is semmi volt. Végül is fordult R. ennen tengelye körül. Akaratlan 
tette. Az országútra mászott batyujáért. Nézgelődött kicsit, furcsállva a 
csekély forgalmat. Később gyarapszik talán. Midőn tovább készül. Mert 
„stoppolnia” kell, behozni a zsebének drága ebédelést Genovában. De azt 
is kellett, – fizetni. A parföm miatt, és a sajnálnivaló haj miatt. Alapjában 
nem is volt rossz a lány. Csak a szeme. Meg az, hogy semmiféle titkot 
nem lehetett volna megfejteni vele. A lány is a semmi volt. S eloszlott 
„mint a buborék” – a semmiben. Ámen! – Mindezt gondolat nélkül gon-
dolta át (így is lehet). Ugyanígy fogta táskáját, visszafutott a partra, a víz-
be. Elhatározta (valamiképp mégis határoznia kellett), háromezer métert 
úszik. Egy tempó = egy méter (körülbelül). Háromezer méter ugyanannyi 
tempó (goromba számítással). Visszafelé kezdte: háromezer, 
kétezerkilencszázkilencvenkilenc, és nyolc és – zéró. Nem mindjárt kö-
vetkezett a zéró, hanem háromezer után – visszafelé. Egyszer majdnem 
eltévesztette: kisebbfajta hal ugrott fel a szintre és bukott le mindjárt. Ép-
pen R. előtt, karcsapásnyira alig. Parányi gejzírként hatott, mely a mély-
ből szakadt fel. Talán, hogy üzenetet hozzon. A tenger mélyéről, azt is és 
éppen R.–nek. Hírt arról, voltaképpen mit és kit keressen, hogy ... hogy 
megnyugodjék? Vagy hogy fájjon végre, igazán, az a – micsoda is? A 
seb? Mely, ha egyszer helyhez köthető és kitapintható s felfakad, vérzik. 
Vagyis már nem semmi. Gyógyítható talán. Vagy bele kell halni. – Sem-
miség volt a halacska játéka, mégis ... mégis akár prófécia. Kinyilatkozta-
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tás. Tudta ezt már R. a következő tempónál. Ott, hol imént felszökkent, 
lebukott a hal s hol – nyomában s gejzír nyomában – egyéb nem volt már 
körkörös pörsenésnél a tenger testén. Elmélkedni azonban a próféciáról 
most nem volt szabad. A számolás! Ha elvéti, hol kezdje újra, hol folytas-
sa? – Az irodaigazgató naponta hajtogatja: A számok, uraim! Mindennek 
alapja a szám. Vigye el a ... számokat! Vigyázni kell mégis a számokra. A 
zéróig kell érni és a partra. De megtartotta, agya egy fiókjában, a láto-
mást. 

Feküdt aztán a kavicsstrandon. Pontosabban, hevert. Akár a tárgy, 
melyre éppen nincs szüksége gazdájának. Elsőbb lélegzését ellenőrizte. 
Csökkent–szűnt a zihálás, pár szippantás–fúvás még derékig, ahol a nad-
rágtartó szíját viseljük, végül a szabályos ritmus. Amikor az ember nem 
tudja már, hogy lélegzik. Azt tudja csak, hogy a hal, a gejzír, a fodros 
pörsenés a vízen és semmi. Nem igaz: valami, vagy valaki. Amit–akit 
meg kell találnia. Hamarosan. Holnap, legkésőbb holnapután. Valakit – 
igenis élőlényt –, aki elégedetlen, haragszik a RENDre (micsoda rend!), 
melyben élni kényszerül, bosszúra vágyik, tehetetlen. Valakit, aki boldog-
talan. Nem a kenyér, feje felett a tető, ruha hiánya miatt. Másért. Miért? 
Mert nem élhet kívánsága, szándékai, hajlama szerint. Mert a REND, a 
TÖRVÉNY, a TÁRSADALMI SZERZŐDÉS (és mit tudom én?), köti–
gyötri–öli. Nála, R.–nél is, boldogtalanabb s mivel tehetetlenebb, szomja-
sabb a boszúra, haragosabb, elégedetlenebb. Ezzel a gyötrődővel kell ta-
lálkoznia, hogy annak szenvedése (nincs erre megfelelőbb kifejezés) lát-
tán a magáé eltörpüljön és szűnjön, ha lehet, az idővel. Azért jó színház-
ba, moziba járni, drámát–tragédiát (a másokét) átélni, sírni felettük. A 
(másokért) folyt könnyek kilúgozzák ennen drámánkat s bánatunk. Álla-
potát azonban R. már olyan torkot és mindent szorongatónak~ harapónak 
érezte, hogy arra írnak mozi–színház, kiagyalt história nem elegendő töb-
bé. Az embert kell látnia, vergődését, sebeit érinteni, a bűntelen–bűnös 
vérét és ... és az lesz akár a sárkányvér, a sebezhetetlen a maga sebeire. 
Ha lesz ... 

Előbb jutott fel ingyen járműre, mint remélte. Ágyához közeledett a 
nap, midőn az útszegélyre cövekelte magát, jobb hüvelykjét jobbra, víz-
szintesen irányítva. Teherautós szedte fel. Pocakos, tarfejű. Etruszk. Ne-
vetős, csipkelődő. Nem gonoszkodón. Asztit szállított Astiból. Most 
megy haza. Igen, Astiba. H–kat kevert egyre beszédébe. Etruszk volt. 
Megfelel Asti? – Megfelel. Miért ne? Döcögtek, a kocsi szaga mint a 
kocsmáé félig üresen. Mindegy. Valahol megálltak. Itatni. Ismerős volt 
ott az etruszk. Gaudiummal fogadták. Meg rosso antico–val. Az amico–
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ról (az volt már R., az etruszk „barátja”) sem feledkeztek meg. Az ital 
árában beszélgetni kellett, vagyis válaszolgatni. Hogy hívják? Mondta R.: 
János!, vagyis Gianni. Illetőleg, kinővén a Janika–korból: Giovanni. Így 
lett ő harmadik e néven a vidám társaságban. – No és – hová való? Mond-
ta (mivel kedvre derült, érthetetlen): Kínából. Bizonyságul kétszer két 
ujjával felcsípte ferdén két szemhéja sarkát és – csing–csang–csung. Ezt 
is bizonyításnak. Ámuldozás, csodálkozás, hitetlenkedés: Kínából? Lehe-
tetlen. Pedig onnan messziről jött, Kínából, a pekingi körzetből. 
– Látott–e valaha e néhány derék egyetlen szál kínait? (R. sem látott, tán 
soha nem is lát. A hecc a lényeg; ha lúd, legyen kövér). 

Éjfélre értek Astiba, az idült–roggyant albergo elé. Udvaron kellett át-
billegni a döngölt földön a lóhulladék elkerülése érdekében.Az ágy majd-
nem összedőlt alatta. Nem R. súlya miatt (reggel hatvan kiló volt, este 
eggyel több, évek óta). Hanem mert düledezett az ágy. A fészkelődés mi-
att sem. Aludt R., moccanás nélkül, valameddig fel nem ébresztette a füg-
gönyként szolgáló vitorlásvászon cafaton átdárdázó reggeli fény. Ivott a 
neves pancsból, megnézte a várost. Döntött mindjárt: az első vonattal 
tovább. Neki fölös számban fontoskodott Astiban a rendőr. Utálta, elke-
rülte, ha tehette, mindig a rendőrt. Jóllehet tudta, hogy ... Mégis rühellte. 
Ilyen volt. – Párszáz lírát tett a vasúti pénztár párkányára. Jegyet kért. 
Hová? Mindegy, akarta mondani. Ezt azonban nem lehetett. Legyen San 
B.–be. Történetesen ezt a helységnevet olvasta le a menetrendi tábláról. 
(Nem R. volt az első, nem ő lesz az utolsó, ki így kért–kér majd jegyet – a 
vakvilágba. Érdekesebb, mint az, melyet utazási iroda „rendez”. Rend és 
rendőr és rendez, rendel. Rend – rend – undor és unalom.) 

San B. Egy órát, kettőt semmi esetre, ha cammogott a személyvonat. 
Mintha kimerült volna valamely véget nem érő útban, megpihent a bak-
terházaknál is. Eközben fuldokolva hápogott. San B.–nél ugyancsak ful-
doklott, mielőtt tovább tántorgott. A vasutas, pirossapkás, nem nézett utá-
na. Unta. Ásított, eltűnt. Délután volt és hőség. R. akarta volna kérdezni 
tőle, merre a város (semmi nem látszott a vasúti épületen túl, és az ezre-
des portól lepett pár nyamvadt fán túl)? Mindegy, majd megtalálja. Egyet-
len út lefelé, amerre kisfolyó, inkább patak, áporodott, és három torony – 
kettő templom, a harmadik valami más – tántorgott a szemnek a naptól 
vemhes levegőben. A tornyok körül házak, szorosan egymáshoz ragaszt-
va. Igen, ott lenn lehet San B. Az épület is ott volt, közel a piazzettához, 
melynek kapujában a fakult cédula kiadó szobát hirdetett. Ez volt a szál-
loda, az egyetlen, a városban. Az aszonyság, bal ajka alatt bibircsók, akö-
rül kemény sörte, nem mozdult nyugszékéből, melyet egészen betöltöttek 
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teste idomai. Az emelet felé bökött kezével: válasszon R. szobát. Amelyik 
tetszik. Mind üres jelenleg. Kulcs? Minek? Meddig marad R.? Helyes. A 
formaságokat majd este ... Most hagyják békében egymást. 

A nem túlságosan barátságos fogadtatás, az önkiszolgálás kényszere 
ellenére, R. érezte, célba ért. Azt a szobát választotta, melyről – gondolta 
– legfeljebb reggel érheti nap, akkor is ferdén és sebtében. Ezért találta 
ezt a leghűvösebbnek. Az ablak kertfélére, éjszaka nyitható. Kicsomagol-
ta a keveset, mit táskájában tartott. Elsőbb Tomyt, a hatcentis plüssmaj-
mot. Az ágy fejéhez tette, ülő helyzetben, a falapra, mely lehetett éjjeli 
szekrény, lehetett ... mindegy. Tomy nem volt talizmán és grigi: Tomy 
volt, R.–nek élőlény, társ, család és minden. Meg nem vált volna tőle. 
Pedig a plüss márrégóta nem az s a kaucsukfejecskén a vonások ... nos, 
azokat is csak R. látja már. ,,Nagymajomnak kismajom a fia”, mondta 
Tera, az első szerető, a tartós. ,,Vigyázzon rád napjaid fogytáig. Úgy le-
gyen!” Így lett – eddig a napig. Pedig nem tegnap, sem tíz éve. Tomy volt 
Tera, az elvált asszony s újra férjhezmenendő, búcsúajándéka. Francis 
James mondja, a tárgynak, ami a miénk, lelke van. Tomynak is volt, élt. 
őrködött R.–re. Evoe Torny! Csurgott a víz a kancsóból a lavórba, a há-
ton~hason–mindenen át, tetőtől talpig.Lehetett. Kockaköves volt a padló. 
Ami ráfröccsen, felszárad. Ravaszok a taljánok. R. szerette a vizet, nem 
hiába született rák havában. Lehet, ezért is hitte magát boldogtalannak. 
Mondják, túlzott érzékenység, ésígytovább. Ollóz a rák, visszafelé. Ám 
örülni is tud – néha – a rákfi. Öröm, például, felfrissülve, időleges kikötő-
be érni, az ágyon, és aludni. Álmok nélkül. 

Lámpagyújtásra ébredt, San B. szebbik arcára. Cserkészút. Lassan– ap-
ródonként végzendő a felfedezés. Például a fűszeres kirakatának szemmel 
felmérése. Ez itt a bonbondoboz, üresen persze, ez meg ... fogpasztát is 
árul a boltos és kölnivizet, higiénikus papírt.Mindez a kirakatban, össze-
vissza. Ez épp a vonzó, a rend hiánya. – És tüzetes legyen a vizsgálat, az 
utolsó napig tartson, hogy távozóban, higyje az ember, érdemes visszatér-
ni San B.–be, mert valami – a dolgok mélyén – felfedezetlen maradt. 
Nincs többször többtucat vizsgálnivaló San B.–ben. Egy van csak igazán. 
Ezt azonban nem az első este fedezi fel magának az ember. Mert ... 

Mert tele a mészárszék szájaló asszonyokkal és csetten–csattan szünte-
len a kassza. És a segéd nem győz felelni, kiszolgálni, csomagolni, árat a 
papírra írni. És fogyóban a kampókon lógó egyszínsokárnyalatúhús. És a 
gazda mordul egyre egy harmadik személyre az üveges–polcos pult mö-
gött. óriás a gazda, termete–veszekedett hasa a vérfoltos kötény alatt elta-
karja a harmadik személyt. Csak azt látni, hogy a tönkön vág–tör–hasít 
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késsel–baltával. A kezét látni néha. Nem mészároskéz. És látni egyetlen 
egyszer a szemét. Zöldbe játszó barna szem. Haragos. Biztosan azért, 
mert morog rá egyre a gazda s mivel ... Be kellene lépni. De felvágott 
nincs a mészárszékben. A nyers hússal meg ... Egyébként kosztra is szer-
ződött abibircsókos–sörtés asszonnyal. Aki estére barátságos lett. Kivi-
rágzott akár a kerti növény napszállat után. Teljes penzióval olcsóbb a 
szállás. Legyen. És legyen a zöldségleves sajtreszelékkel. A metélttészta 
paradicsommártással–húsmorzsalékkal is legyen. Ámbár…Otthon meg 
nem enné. Az én házam – az én váram. San B.–ben nem volt lakása, csak 
szállása, tehát idegen. Ez a szerzet, ha maradni szándékozik valameddig 
valahol, vegye fel a szokásokat. Vegye be a helyi ételeket. íratlan törvény. 
Ezenkívül, ha valaki éhes ... R. az volt, és szomjas. 

Nem talált szabad asztalt a piazettán, a teraszon. Lévén ez a San B.–
beliek klubja, főtalálkozóhelye. Vacsora után, féléjszaka. A pincér egy 
asztalszeglethez ültette, néhány többi mellé., Ha valaki szófukar, mizant-
róp és Itáliába kell vesse sora, ha választhat, Sziciliában rakja le  horgo-
nyát. Mondjuk, Palermo táján. Ott akár hetekre ücsöröghet szótalan. Sen-
ki nem kérdi: ki fia~ki borja? Nem így San B.–ben. Legyen ez is. Szem-
héjfelcsípés, kínai eredet, és csing–csang–csung. Röhögés. És hogy mi a 
mestersége? – Hát borbély és mészáros. A hét első felében az egyik, a 
másodikban a másik. A következő héten fordítva, a változatosság kedvé-
ért. Hitetlenkedés, röhögés. Mire az egyik: ,,úrféle vagy te és messziről 
jöttél. Tudsz történeteket. Egyet elmondhatná!.” – Bár R. egyetlen törté-
netet ne tudott, belékezdett egybe. Aztán elhallgatott, épp a mondat köze-
pén. Érezte, figyeli valaki. Nem látta, érezte csak. Elköszönt hallgatóitól: 
Folytatjuk holnap. Tekintete ekkor elérte azét, aki figyelte. Mióta? Bizo-
nyos ideje. Az idegeivel figyelte, feszülten. A homályban (a söntésből 
pásztázott a teraszra a fény) csak a szemét lehetett látni úgy–ahogy meg a 
kezét. Amelyen karikagyűrű vonal a volt sejthető. Hol találkozott R. ezzel 
az emberrel? Mert találkozott vele. Melyik városban? Állomáson? Nem a 
San B.–in. Ott csak a vasutas volt, aki ásított, eltűnt. Pedig igenis látta 
már ezt a kezet a jegygyűrűvel, a zöldesbarna szemet. E haragos, aztán 
szinte izgalommal figyelő szempárt. Mely, midőn először látta (mert lát-
ta!), nem volt haragos. Éppenhogy nevetett a szem barátsággal, kevéske 
fölénnyel. – Elmenőben az is feltűnt R.–nek, hogy bár az asztaloknál zsú-
folódott a nép, a zöldesbarna szemű mellé senki nem telepedett. Egyedül 
ült, bástyája sörösüvege, pohara és – úgy tetszett – senki nem törődik ve-
le. Legfeljebb egy–ketten mormolták neki: ,,Jóestét, Mimo.” Ezt is tes-
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sék–lássék. – Szobájába érve – ó, kinyilatkoztatás! – eszébe jutott a hely s 
a szó: mészárszék. 

Korareggel, mielőtt fürödni ment volna a patakra (San B.–ben így ne-
vezték: a mi folyónk), a mészárszék elé állt, akárcsak azon tanakodnék, 
marhahúst vegyen–e vagy birkát (amit szívből utált; nem az állatot, a hú-
sát, a faggyúját különösen)? Felesleges volt érvet, magyarázatot keresnie. 
Álldogálhatott ő ítéletidőig, senki nem törődött vele. Senki? – A forgalom 
csekély volt, sem a gazda, sem a pénztárban ülő. A segéd motoszkált és – 
a másik a tönk mellett. Öt tanulmányozta R. A dühét, amellyel vágta–
zúzta–marcangolta a húsokat. A kés–vágóbárd ellenséges villogását a 
szem, az izmok, idegek ellenséges vibrálásában. Veszett indulatok motor-
ja fűti ezt a embert. Aki vág–vág rettentőn. Akárha élő embert gyilkolna, 
nem húst, holt állat darabjait. Pedig a segéd nem volt hozzá durva: 
,,félkilót ebből–abból, Mimo.” – Néha így is szólította: Domenico. Annak 
viszont, bár engedelmeskedett némán, nem szűnt haragja. Harag. Több és 
más és rosszabb. Gyűlölet. – Egyszer hunyt ki szeméből a vad cikázás, 
hogy azt, pár pillanatra, figyelem, kíváncsiság és talán kérés (igen, kérés) 
váltsa fel. Midőn lehajolt valamiért és mindjárt felegyenesedett (karcsú 
volt, vállas; ezt vértől szennyes, otromba öltözete sem takarhatta el egé-
szen. Úgy a harminc körül. Szabályos arc, ha nem árnyalja a gyűlölet. 
Római legionárius.). E pár pillanat? Amint újra kézbeveszi szerszámát, 
meglátja R.–t, figyeli kíváncsin és kéri – ha tehette volna – beszélhessen 
vele. Vannak ilyen pillanatok, melyeken több történik – belül –, mint 
máskor napokon–heteken át. R. megértette. Akárha ösztönösen tenné, 
mutatja fürdőnadrágját s a kiscsomagot – hideg étellel –, amit a szállodás 
asszonyság adott neki délre. 

A mi folyónk? Nem volt a tenger. De víz volt, ha sekély is, a szügyig 
ha ért néha. A szint itt–ott nyálkás. De – víz. Hétköznap se gyerek, senki. 
R.–é most a mi folyónk. Valameddig Domenico nem érkezik. Úgy kétóra 
tájt. Megértette a mozdulatot a nadrággal–piknikcsomaggal. Nem érkezik. 
Fut. Űzött vad. Közben hátra–hátranéz: követi–e valaki? A fák alá húzó-
dik. Ligetecske, vasár– és ünnepnapra. Annak közepébe áll Domenico, 
hogy senki ne láthassa. Csak R. Nem vetkőzik, nem fürödni jött és siet. 
Rajta mintás ing, rövidujjas. Fénylőbarna kar, ruganyos inak. Nem 
mészároskar. Az rendszerint fehéres, az izmok csomókban. R. közeledik 
hozzá. Óvatosan, mint aki kelepcétől tart. Miféle kelepcétől? Az ember 
szemében nincs harag. Inkább ... mi is? Húzza R.–t a látvány és taszítja. 

,,Domenicónak hívnak”, mutatkozik be a másik. 
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„Tudom.” ő is mond egy nevet, r betűvel kezdődőt. ,, Miért nem ül 
le?” 

„Nem lehet. Csak pár percre ... Luciana – a feleségem – úgy tudja, a 
temetőben vagyok. Négykor nyitás. Én nyitom a mészárszéket. Addig a 
temető, a város másik végén. Luciana ellenőrzi, igazat mondtam–e? Az 
anyám ... nemrég temettük.” Mindezt egyetlen lélegzetvételre. Riadtan és 
kétségek, változó indulatok közt. A szavak íze szerint változik arcának 
kifejezése. ,,Nem szabad, hogy ott ( a három torony, a házak felé mutat) 
együtt lássanak bennünket;” A csodálkozástól, akaratlan, leül R. ,,Miért? 
Nem kedvelnék földijei az idegent?” 

„Kedvelik, de mennyire! Mi történik itt? Semmi. Ritka madár erre a 
messziről jött. Magát különösen kedvelik. Azt mondják, mulatságos. Ro-
konszenves fiatalember.” Leül ő is, bár siet. Követ kacsáztat a patakon és 
hozzáfűzi lassan, alig hallhatón. Érezhetően zavarban: ,,Nohát ezért nem 
mutatkozhatunk mi ott együtt.” 

Csend. R. nem érti. A semmit nem értő érdeklődésével bámul a másik-
ra. Akiben nő a zavar. Hebeg, hadar: „Beszélni szeretné magával. Kell, 
érti? A temető, Luciana és négy előtt ... ” Hallgat újra, mielőtt kérdezné :,, 
Emlékszik rám?” 

„Emlékszem, hogyne. Az este a piazzettán. Egyedül volt. Luciana – a 
hitvese – (így mondja R., udvarias kíván lenni ezzel a különös emberrel, 
aki taszítja és vonzza, lehet, a kelleténél jobban) – biztosan a gyerekekkel 
foglalatoskodott.” 

Domenico közbevág, szemében megint a harag. A gyűlölet. ,,Nincs 
gyerek!” 

Úgy! Pedzi R. Tehát ezért a világ útálata. Ezért a gyilkos kedv a mé-
szárszékben. Délen megvetett a férfi, ha nem családapa. Lucianánállehet a 
hiba. Mivel Domenico – ez a pompás emberpéldány! Ilyenről álmodoz-
nak (és fizetik olykor) mediterrán strandokon a kanéhes skandináv asszo-
nyok. Féltékeny feleség Luciana, gyenge, beteges. Világos, hogy ellenőrzi 
„a nemes királyi hím” (kongó–bongó szócsoport, mégis találó néha, más-
sal fel nem cserélhető) léptét–nyomát. Ha így állunk Domenicóval, egy-
szerű az eset. Nincs nagyobb átok a féltékenységnél. Nem szerelem. Ön-
zés, a cudar fajtából. Tudja ezt R., doktora e tárgynak, tapasztalatból. A 
zongoristanő! Érdekes, olasz volt az is. Hétév „szerelem” (baljós szám a 
hetes!), hétév mártírium. Midőn összetépte a művésznő a rokonlány (iga-
zán az, és semmi más) fényképét, betelt a mérték. Elég volt! – Helyes. S a 
búcsúölelkezés végén égő cigarettacsonkját R. hasára nyomta: Megbélye-
gezlek, hogy el ne felejts. Aztán visongott a zongoristanő, sírt, csókolni 
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akarta a sajgó–vérző foltot, orvost hívni. – Értelek, barátom, Domenico. 
Tanácsolom, mondd te is Lucianának: Elég volt! Ma még lehetséges Itáli-
ában a válás. Találsz más feleséget, termékeny ölűt. Te ne találnál?! Érte-
lek, Mimo! – Pedig R. semmit sem értett. 

S akkor a másik kérdezi: ,,Emlékszik még rám?” 
,, Este a piazzettán, ma reggel a ... Vagy ... ?” 
,,Vagy ... ?” Hiába reménykedik, R. emlékezete akárha megbicsaklott. 

Soha azelőtt nem találkozott Mimóval. Így tudja, így hiszi: senkit nem 
ismert eddig, ki a Domenico–névre hallgatott. Ha legalább részleteket 
közölne a feltételezett találkozásról. 

,,Tucat az arcom (Tera birizgálta egykor: majomarc). Mindenkihez ha-
sonlítok és ... „ 

,, ... és senkihez.” Karórájára les. Szabatos svájci gyártmány. Köszön, 
elsiet. Mint jött. Az utolsó fánál áll meg villanásra: ,,Ott nem köszönök 
magának. Nem ismer, én sem magát.” A következő két nap nem látja az 
embert. A patakra menet, elkerüli a mészárszéket. Mimo sem fut ki hozzá, 
még percekre sem. Esténként sem köröz a tér körül. Hiányzik. Kicsit. Ám 
a harmadik napon ... 

Vasárnap, nyáron, misehallgatás, korai ebédelés után fürdőzés a mi fo-
lyónkon a San B.–belieknek. Annak, aki nem vénség, nem béna, nyava-
lyatörős. A hétközi békét lárma, nevetés, sikongás váltja fel. Meg a tele-
fonálás drót nélkül: Rino, gyere ki a vízből; Aldo, Aldoo, Cateriinaa. A 
gyerek mind a vízben, a felnőtt sáskahad – eszegető-iszogató – főképp 
kiáltozva csevegő – a parton, a „ligetben”. Folyik az élet – a vasárnapi. 
(Szerencse, hogy egy nap csak a hétből s hogy – ilyen–olyan helyi szokás 
szerint – még a tétlen gyermekcsorda sem merészkedik hétközben a mi 
folyónk közelébe.) R. már szedelődznék, a „barátok” azonban – szép 
számmal vannak már – nem engedik. Meséljen. – Most nem. Ha maradnia 
kell, úszik inkább. Amennyiben elfér a bambínitől elözönlött vízben. S 
ekkor jön Domenico Lucianával (nem lehet más). R. hüledezik: ez lenne a 
beteges asszony? A terméketlen? Szép Luciana, szebbet e paraszti fajta 
ritkán termel ki öléből. Haj, szemöldök és szem, alig sasos vékony orr, 
duzzadt–piros száj, hintáló telt kebel, az erőteljes mégis lányos alkat. 
Mellette férje, nemsokára fürdőnadrágban. Micsoda emberpár! Bár illet-
len, gyönyörűség még nézni is őket. Még sincs gyermekük. Nem a félté-
kenység súvasztja a fiatalasszonyt. Hanem? 

„Luciana, Luciana!” csipog–harsog felé a szíves köszöntés. Míg férjé-
nek éppencsak biccentenek: ,,Napot, Mimo.” Az nem törődik vele. Meg-
szokhatta. Megy a vízbe. R. már akkor úszik. Illetőleg próbálkozik, ha 
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hagyná a sok veszekedett gyerekördög. Valaki a vállára csap, mint az 
úszó teszi – akaratlan. ,,Pardon, mondta Domenico, és Entschuldigung.” 
(A partról csak nedves hajuk búbját láthatják.) És e két szó a varázsige: 
egy pályaudvar, három ország csücskében. Kószálás. Hideglehelletű csar-
nok. Hideg, mely áthat kabáton, öltönyön. Váróterem, a három gyűrű és 
... Régen volt. Akkor nevetősszemű volt a fiatalember, ki üllőhelyét adta 
át neki. Most meg ... most is nevet – először –, hogy ismétli; ,,Pardon – 
Entschuldigung.” 

Hétfőn levelet hoz R.–nek a postás. Ki írhat neki? Ki tudja címét, 
anyakönyvi nevét? Mely utóbbi nyomtatott betűkkel – íráshoz nem szo-
kott kézzel – kaparva a borítékon. Ez áll a levélben, immár folyékony 
írással: 

,,Domenico kéri szépen az Urat, utazzék kedden – holnapután – 
Astiba, az ennyiórás vonattal. A sógor hívat. Osztozkodás az örökségen. 
Én a hajnali vonattal indulok. Mire Maga Astiba érkezik, addigra a város-
ban leszek, az állomáson. Ott várom Magát. Az állomáson várom és ké-
rem szépen, jöjjön! Várja Astiban (e két szó kétszer aláhúzva) Mimoja.” 
Utóirat: ,,Ne mondja senkinek, hová utazik!” 

Mit akar tőle ez az ember? Az „ő” Mimoja? Persze, ez udvariassági 
formula, bevett szokás. Az–e valóban? Csak az lenne? Nem a segélykiáltó 
jaja van–e a birtokos jelzőben? A Maga Mimoja s mivel a Magáé, meg 
kell hallgatnia. Tanácsolnia, segíteni rajta. Különben ... R. tehát elhatá-
rozza: utazik. Viszi fürdőnadrágját, a pikniket; a sörtés–bibircsókosnak 
csak annyit mond elmenőben: ne várja vacsorára. Fürdés után „barátok” 
viszik valahová, ahol helyre lányok legyenek, és búcsú, vagy micsoda? 

Nem Astiban, hanem a szomszéd faluban, lakik a sógor. Nem lévén 
rossz ember, kölcsönadta masináját estig. Lucianának kellett venni ezt–
azt a városban (mire R. vonata befutott, megtörtént a vásárlás, a biztonság 
okából). Kitűnően, élvezettel vezet Domenico. Németországban – vagy 
hol? – taníttatta ki a vállalat, melynél dolgozott valamikor. Engedélye 
most a zsebében. San B.–ben nincs vállalat, sem uraság, és taxi sincs. 
Tehát sofőr sem kell. Különben sem engedné Luciana. A sofőr örökké 
úton. Márpedig ... Lucíana, egyre ez a név. És nem gyengéden kiejtve. 
Hanem mint aki a tízparancsolat egyikét·– tilalomfa feliratát– mondaná, L 
u c i a n a . 

A sógor falujának ellenkező irányba hajt Domenico. Nyitva a két ab-
lak, falja a gép az utat, meleg van mégis a kocsiban. Le kell vetni a zakót. 
A sofőrön a rövidujjas ing, az ünneplő. Kezén a három gyűrű, emlékezte-
tőnek talán arra az időre, midőn még lehetett nevetni. Mert hívei voltak 
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még az embernek, kik „udvarolták”. Nem ellenségei. Fütyürész, majd 
dudol a sofőr: The God is dead. Akárha szórakozottságból tenné. Pedig 
szándékosan. Mivel lefordítja: Meghalt az Isten. Ismereteit kívánná fitog-
tatni az „úrfélének”, aminek földijei taksálják R.–t? Nem. Mert mindjárt 
hozzáteszi: „Nem halt meg az Isten. Nincs. Akkor legalábbis nem volt, 
midőn világra hozott szegény anyám. Akkor sem volt, midőn meghalt 
apám. Öthónapos voltam, alig karonülő. És anyám férjhez ment újra. A 
gyászév sem telt le egészen. Azon a napon sem volt Isten. Ha apa–
anyacsalád nevelt volna, én most ... talán. Ki tudja? Az Isten? Aki van és 
éppen akkor nincs, midőn kellene? 

Miért–miért nem? R.–nek Hamlet szavai jutnak eszébe. Az elkesere-
dett fiú szemrehányása szülőanyjának: Még le sem telt a gyászév, a 
gyászcipőt nászcipővel cserélted fel . . . Ó, asszony és anyám! – Így vala-
hogy – szabadon, emlékezetből. Kár, hogy Domenico – az ,,ő” Mimója – 
nem ismeri a költő álmodta históriát. Vigasztalódhatnék: esete nem egyet-
len a világtörténelemben. Különben is régi az eset; a „csapodár” anya már 
a földben. Meg a botcsinálta mészároslegény sem fantaszta álmodozó. 
Hanem ... más, mint a többi. Ha akarja, ha nem, más. Természettől az, 
lehet, a fogamzás percétől. De ember! EMBER, jaj! S a baj, hogy ember 
bár, de más. Nemcsak ő tudja ezt. Tudja Luciana és a világ. Vagyis San 
B. A börtön, a pokol. És nincs kiút. NINCS. 

Erdő mellett állapodnak meg. A tisztáson, melyet a nap egy–egy csíkja 
ér csupán, heverednek le. R. elfelezi a pikniket, Domenico az üveg tar-
talmát. Esznek, hallgatnak. Egy darabig. Valameddig az ember meg nem 
töri a csendet. Fekvő állapotban, mozdulatlan beszél. Kínnal minden 
egyes szót: 

,,Múlt éjjel leköpött Luciana. Nem először tette. Sokszor már. Vala-
hányszor ... Ezt köpi le (mutat nadrágja sliccére). Mit csináljak, ha nem 
megy ... vele?! Mit, ha nem volt Isten, amikor én ... ?!” 

,,Pedig szép asszony, Luciana. Nagyon szép”, mondja R. meggyőző-
déssel. 

,,Az” (Domenico is meggyőződésel). De – nő. Érti?” 
R. azt hiszi, érti. Ámbár (gyermekded) kérdése nem erre vall: 

,,Orvosnál járt–e? A korai impotencia idegzavar. Könnyen gyógyítható.” 
A másik felnevet grimasszal, görcsben. És a nevetésből sírás lesz, zo-

kogás, üvöltés, orkán: Im–po–ten–ci–a?! Ha–ha, haj–jaj–JAJJJ! Le–kö–
pött. Le–köp–te azt, amit a ba–rá–tok o–da–künn ... ” Eltart, míg csilla-
pul, úgy–ahogy. Akkor elmondja (síró gyermek): igenis jár orvosnál. A 
pap küldte hozzá. Nem a plébános. Az kiabált: az ördög játszik 
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Domenicóval és elkergette feloldatlan. A másodpap, a fiatal, menesztette 
az orvoshoz. Milánóba. Jeles orvos, türelmes, bölcs. Megvizsgálta fejtől 
talpig: ,,Ha mindenki ilyen bikaegészséges lenne, mint maga, becsukhat-
nám rendelőmet.” Leültette, kérte, legyen vele őszinte. Az volt Domenico 
az orvossal. ,,Gyógyulni” akart. Becsülettel felelt minden kérdésre. Igen-
is, volt viszonya házassága előtt. Nem egy. Számot nem tudott. Követke-
zett a kérdés, melyre nem lehetett habozás nélkül válaszolni: ,,Idősebbek 
voltak a nők, akikkel ... ” – Végre kinyögte a vallatott: ,,Nem nők voltak.” 
– ,,Egyik sem?” – Csak fejét rázta a „beteg”: Egyik sem. – ,,Értem”, 
mondta a doktor és nem kíváncsiskodott: hogyan kezdődött? ki „rontotta” 
meg? Bölcs ember volt, tapasztalt, tapintatos. Más, lényegesebb dolgok 
érdekelték: Jó volt–e az egyneműekkel? – És a feleségével nem? 
Sehogysem? Kezdetben mégis valahogy? És aztán? 

... aztán nem volt munka San B.–ben. Külföld és felszabadulás. És sza-
badság. Boldogság, már amennyire boldog lehet az ember. Ha olyan, ami-
lyen. Karácsonykor persze haza kellett utazni. De hosszú útra, fárasztó 
munkára lehetett hivatkozni. S néha azért ment. De örömtelen. Nem úgy, 
mint ... Egyszercsak megelégelte Luciana a vígözvegységet. Beszélt a 
mészárossal, aki rokon. Nem volt mentség, kifogás; haza kellett térni. 
Várt Luciana. Várt három nap és éjjel. A negyediken leköpte. Igen – azt 
köpte le. Pedig amikor mellé feküdt, amikor Domenico még arra a valaki-
re gondolt, akitől – háziparancsra – meg kellett válnia, akkor még ... igen-
is rázta a vágyakozás (mint rázza–tébolyítja mindig). Ám, ahogy 
Lucianához ért s az asszony hozzá, akkor ... egyszerre ... és ... Luciana 
leköpte. Sírt Domenico a rendelőben (mint sír, elmesélvén R.–nek az er-
dőben, a tisztáson). Az orvos felcsattanó hangja térítette magához: ,,A 
mindenét magának! Ha tudta!, hogy az, aki–ami? Miért nősült meg?” – 
Miért is? Kellett. A rokonság, az anya, a népek. Hiába gőgös városrangjá-
ra San B., paese az, vagyis falu. Soha nem koslatott Domenico szoknya 
után. Meg a mendemonda az uraságról, akinél szolgált valaha. Nem is 
szólva a kósza hírekről. A katonaság felől fújtak a hírek. Elkészült a ver-
dikt: Nősüljön Domenico. Lucianával, a legszebb lánnyal, jól járhat. 
Mármint az, aki ... 

,,Figyeljen rám fiatalember”, szentenciázott a doktor. ,,Lefetyelhetnék 
én magának hormonzavarról, másról. Mi értelme lenne? Úgysem értené. 
Annak sem lenne értelme, hogy kúrának vessem alá, orvossággal étessem. 
Egészséges maga. Csak – hogy mondjam? – más. Olyan amilyen, fogadja 
ezt el. Fogadtassa el a feleségével is. Beszéljen vele. Rendezzék el békén 
az ügyet. Beszéljek én az asszonnyal? Akarja?” 
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Ezt akarta Domenico. Természettől szelíd volt. Borzadozott veszeke-
déstől, meddő vitától. S bár nem egészen tudta, mi az, borzongott a bot-
ránytól. Az orvos megtette, amit ígért. Beszélt Lucianával. Hiába beszélt 
vele. Luciana nem értett, nem hajlott. Fújta a nótáját. Egyszerre felugrott, 
felrántotta szoknyáját, le a bugyit. Meztelen ölét mutatva, kérdezte: ,,Ettől 
kell undorodni? Ettől, doktor úr?!” Bizony nem kellett tőle undorodni 
annak, aki ... Szép volt Luciana és öle csodálatos. És azon az éjszaka a 
szomszédok ragadták ki Domenico fojtani készülő kezéből. Szegény 
megalázott Domenico! – És megtelt a San B.–i világ szája és füle. S 
Domenico cibálta–vágta-gyilkolta a húsokat. Mintha nem állat húsa len-
ne. 

Ez a története. Mit tegyen? Nem bírja így tovább. Vágja le tövig a ke-
zét baltájával? Vágja le a ... , hogy ne legyen mit leköpni Lucianának? 
ölje meg önmagát? Itt tart már, e gondolatoknál. Nem élet ez! – Sír 
Domenico. Nem üdítő látvány a síró férfi. A legionárius, aki sír. R. mégis 
legszívesebben vele sírna. Hányszor kísértették őt is hasonló kimérák, ha 
esténként, különösen csatakos téli vasárnapokon, rászakadt zugában, a 
hetedik emeleten, a bérkaszárnyában a magány. Hasonló kimérák, nem 
ugyanazok. Neki nincs mészárszéke, baltája. De van az űr, hét emelet 
alatt. Az űr! S nincs Luciana, aki leköpje őt, testrészét. Ám vannak tüné-
keny „idillek”. Mert Herta óta, különösen Renée óta nem kell, nem lehet 
állandóság. Mivel ezt mondta ez utóbbi, midőn R. közölte vele: vége. 
,,Nem volt ez viszony, csak kalandok sorozata.” A kalandok?! Egyformán 
kezdődnek–végződnek s ami közben van: unalom. Párzás érzelmek nél-
kül. UNALOM. Az élet is az. Számok, írógép. Kivéve a félórát havonta, 
melyen a bankba szabad menni, fízetésért, munkaidőben. Szaladni a köze-
li bankig s ha ott nem kell sorbaállni, marad negyedóra, húsz perc. Ilyen-
kor húzza–vonja magát az ember, karját lóbálja. Ámítja önmagát, hogy 
szabad. Teheti, amit akar, e rongy percek alatt. Kábítja magát. Kábítószer 
e félóra – havonta. Annál becstelenebb az ébredés. Mit tegyen az ember? 

„Mit tegyek?” kérdezi ekkor a másik. Nem sír már. Hangjában kérés 
van, R.–nek címezve. Az ultima ratióra van szüksége. 

,,Levágni a ... , megölni magad? Várj ezzel, Mimo”. Bár a mészáros 
szerszámra céloz, belső szemével az űrt látja, a hétemeletest. Önmagához 
beszél, ezért tegezi a másikat. 

„ Várni?” Keserű legyintés. ,, Ezt teszem, mióta haza parancsoltak. Így 
folyjon el az élet? Csak egyszer él az ember. S ha nem bírja ezt a kutya-
életet, hát ... „ Minden szó banalitás. Mégis – Domenico hangsúlyával, 
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ebben a helyzetben, az erdei tisztáson, midőn két ember egymáshoz for-
dul, de ennen sorsán tépelődik –, megdöbbent igazság. 

E pillanatban R. a megoldásra eszmél. Amit hiába keresett San 
Remóban, a tenger partján a genovai ebéd után. És azután és azelőtt esz-
tendők óta. 

,,Szökj meg!” Domenicónak adja a tanácsot, de megintcsak önmagá-
hoz szól. ,,Mondtad, útleveled, külföldi munkaengedélyed érvényes. Mi 
tart vissza? Reggel nem a mészárszékbe mégy, hanem az állomásra, a 
következőre, hogy fel ne tűnjék. Astiba utazol, és azon túl, a határon túl. 
A legszükségesebbet viszed magaddal. Vagy azt sem. Semmit. Pénzt va-
lamit, kezdetnek, míg munkát nem találsz. Van pénzed? Nohát! Luciana 
átkoz és megátkoz. Fellármázza San B.–t. Az is lármáz, átkozódik. Aztán, 
ahogy szaknyelven mondani szokás, napirendre térnek eseted felett. El-
hallgat Luciana, mihelyt talál szeretőt, aki . . . Mert talál, elhiheted. Ö kéri 
akkor a válást. Pofonegyszerű lesz a per: be nem teljesült házasság (ez is 
szaknyelven) a férj testi fogyatékossága miatt. Neked édesmindegy. Távol 
leszel. Éled életed, ahogy rendeltetett. Arra vigyázz csak, a rendőrséggel 
meg ne gyűljön a bajod. Úgy van, Mimo, meg kell szöknöd!” 

Az felkönyökölve olvas R. szájáról. Kicsit talán hitetlenkedve: ennyire 
kézenfekvő lenne a megoldás? A dráma – az ő drámájának – kifejlete? 
Azon töprenghet, ha nem is szabatosan megfogalmazva: átlépheti–e vala-
ha valaki ennen keretét? Kiléphet–e a körből, melybe végzete zárta? – 
Kiléphet–e? kérdezi magától hangtalan R. Kiléphetek–e én? Van–e me-
részségem e cselekedethez? Persze, az újságok számot adnak olykor 
egyénekről – háborús bűnösökről, csődbejutott vállalati elnökigazgatók-
ról–, akik eltűnnek, címet nem hagyva maguk után. Írók is kerítettek már 
mesét ilyen esetek magjához. De a REND a társadalom alapja–pillére. 
Vigyázva őrzi a rendőrség, Interpol – és a tettes, ha meg nem hal közben, 
általában hurokra kerül. Élve vagy holtan, egyremegy. És helyreáll a 
REND, ámen! Igaz, R. nem háborús bűnöző, sem vállalati elnök. 
Domenico sem az. Tehát? Talán ... Bátorság kérdése az egész. Kinek van 
ereje, mersze letépni magáról a láthatatlan bilincseket? Domenicónak? 

,,Elszökni?” kérdi. 
,,Miért ne?” 
,,Elszökni? Magával?” 
Ez is: Miért ne? De némán. R. játszik a gondolattal: Úgy van, miért 

ne? Ha segít a boldogtalanon, segít önmagán is. Aki ugyancsak boldogta-
lan. Stúdiónak nevezett zugában két fekvőhely van (a zongoristanő–
korszakból s maradt az „idillekre” tekintettel). Széttolják az ágyakat; az 
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egyik az ablak mellé, a másik a falhoz. Hakeres már Domenico s kedve 
van, a lakbérhez járulhat. (Pocsékdrágaa bér.) Nem muszáj, de teheti, ha 
éppen akarja. Együtt esznek, beszélgetnek este. Vasárnap sétálnak. Fivé-
rek. Ha bátyja, öccse lettvolna R.–nek! De nem volt és barátja sem iga-
zán. Egyetlen probléma az „intim” látogató. Mimo nem lehet jelen (bizto-
san nem is kíván), ha ő ... nővel. S ő sem, ha társa ... R. füttyent, könnye-
dén: ez sem probléma. Vannak kávéházak, mozik. Egy–két óra nem a 
világ. Telefonálnak majd, hogy megtudják, friss–e már a levegő? Ha pe-
dig barátja éjszakás lenne egy gyárban, mit bánja R., kivel van napköz-
ben.  Vesszen a konformizmus! Lopnivaló nincs a stúdióban, kutatni utá-
na nem érdemes. Egyszóval: miért ne vihetné magával Domenicót? Nem 
ugyanarra a vonatra szállnak, világos. Ö, vagy a másik kerülő úton. 

Most újra hallja a kérdést. Fojtott a hang, hirtelen kiszáradt torokból 
préselődik: ,,Megszökni? Magával?” Egészen közel a száj R. szájához. 
Érezni lehet lehelletét. A kézen is érezni kell egy háromgyűrűs  kéz külö-
nös szorítását. Mintha villanyáram cikázna a testen. Végig. S a szemben – 
a zöldesbarna pupillában – fény. Nők tekintete vibrál így a vágy ébredé-
sekor, a beteljesülés előtt. Nem lehet nem érteni. R. érti. Mindent ért. 
Végre. Kiszabadítja magát a győrűs kéz gyűrűjéből. Nem durván teszi, 
nem műfelháborodással. Éppenhogy gyengéden, szeretettel. Fájdalmas 
szeretettel. Mint, aki mondja: szeretne segíteni, de így nem teheti. Mert ... 
nincs előítélet, hipokrízis. De – az egyik ember olyan amilyen, a másik 
meg ... S egy pillanatra, nem többre, midőn elkapja Domenico könyörgő 
tekintetét, szinte sajnálja, hogy ő olyan amilyen. S a másik, ki barátja, 
társa lehetne, ugyancsak olyan amilyen. 

Másnap hajnalban elhagyja San B.–t. Az első vonattal utazik. A szilárd 
elhatározással, hogy soha többé oda vissza nem tér. Viszont sokáig nem 
hagyott fel a reménnyel, hogy ha egyszer megint ama pályaudvarra vető-
dik, melynél három ország határa bogozódik s ahol, elunván a didergést a 
huzatos csarnokban, melegedni a büdös váróterembe megy, viszontláthat-
ja az órómai legionárius mását. Akinek három gyűrű van finoman formált 
ujjain. Akinek „udvara” van „híveiből”. S aki őt látván az ajtófélfát tá-
masztani, feláll, zöldbarna szemében kedves mosoly, kínálja helyével s 
kérdi: „Emlékszik rám?” 

Igen, R. emlékszik, huzamos ideig. Kívánja szívből, hagyta legyen el 
Domenico a mészárszéket, véres tönköt, kést és bárdot. Ne vágja marcan-
golja– gyilkolja többé a húsokat. Ne gyilkolja önmagát! Így legyen. És 
lett–légyen! 

(Utóiratként – intelem: 



 

291 

Téved, 
– ki azt hiszi, kiagyalta meséjét szerzője. Nem mese ez, gyermek. Igaz 

valami, mely történt–történik itt–ott, mindenütt, tegnap, ma és holnap. 
Melyről akkor veszünk csak tudomást, midőn rendőri hír, botránykrónika 
értesít róla, hogy jöjjön a tamtam, a farizeusoké, a botrány, a csemege! 
Miért nem „botrány” és „csemege” a szívbaj, gyomorbaj, cukorbetegség. 
S miért az a tényvalami? Ami nem i betegség. Hanem ... 

– ki gondolja, ugyancsak tévesen, olcsó szánalmat kívánt kicsikarni ol-
vasójából az író. Szánakozzunk a betegségen s a betegeken! Nem beteg 
az, kinek nincs betegsége. Aki csak– más. 

És igazsága van – 
– annak, ki a szerzővel vallja, írni–beszélni kötelező arról, amiről sut-

tognak. Mert az élet jelensége, mint az, hogy valaki államfői méltóságra, 
hatalomra tör. Jóllehet, ülhetne békén ügyvédi irodájában gyarapítván 
máris tekintélyes vagyonát; 

– annak, ki a szerzővel egyetemben az értelemre apellál. A szeretetre, 
emberségre. Nem a megbocsátásra. Mit bocsátanánk meg, hanincs bűn? 
Amely, ha nincs, bűntudat sincs. Bűnösnek érzi–e magát az epeköves? 

– annak, ki a megértésre apellál. Értő–megértő világban bizonyára ke-
vesebben kívánnának megszökni. Kitörni a körből. Ennen körükből. 
Gyilkolni a húst. Gyilkolni önmagukat. Miért is teszik?– annak, ki Gil 
Blas ördögével emelgetné, s háztetőket. Nem ínyenc kíváncsiskodással, 
hanem azért, hogy hirdethesse: 

AZ VESSE RÁJUK ( !) AZ ELSŐ KÖVET, AKI ... 
A többit tudjuk. Nem haszontalan elmélkednünk – keveset az igazság 

felett. Akkor talán értünk és megértünk.) 
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DOMAHIDY ANDRÁS 

Zahír* 
 

A motor elsőre gyújtott. A szomszéd ülésre hajolt, hogy lássa még őket a 
tornácon, túl az eső függönyén az oszlopok mögött a fényben, nem is any-
nyira Janit, mint Sophiet, aki úgy állt ott terhessége érő tömegében, mint 
valami bibliás reménység, mintha a megtalált név messze űzte volna az 
eggyel több chromozóma boszorkányos árnyát és egyben meg is szabta 
volna méhében a magzat nemét. Úristen, mi lesz, ha mégis lánya lesz, 
gondolta Berci és feltúráztatta a motort. Még mindig őket nézte az eső 
rézsútos satírozásában, Janit, aki most lassan magához húzta asszonyát, 
hogy eggyé váltak ketten a fényben: integető mosolygó, furcsa piramis. 
Ez–e a boldogság? Ez–e a képe, hogy két ember áll összefonódva és inte-
get, ennyi az egész? Milyen más lett ez a nagycsontú vénlány. Mi ez az 
asszonyos biztonság, mi ez a sugárzás szeméből, mely elcsitítja arcán a 
terhesség foltjait, elsimítja rajta a vonalakat, melyeket a magánosság húz-
hatott? A sok jambuszra botfülű és jelképre vak filosz, vagy egyszerűen 
az évek könyvek és okos, együtt hervadó barátnők között? Milyen pihent 
az arca, mily nyugodt. Igen, vidámság ez és bizalom, amit mutat rajta a 
tornác világa, párja melletti hozsannás derűt, hogy nem lehet baj, révbe 
ért, hogy fiú lesz abból a máris csodából a szíve alatt. Sohasem késő a 
késő, mert nincsen véletlen és nincs reménytelen, talán ezért mélyzöld a 
pongyola, melyet úgy visel, mint egy királyné, akit angyal látogatott évek 
hosszú böjtje után és most dinasztiára gondol, amely belőle sarjad. És 
Jani, akinek egyszerre ideje van, aki nem szalad rajzaihoz vissza, de em-
lékei felé fordul, melyekre utalt csak eddig, de amelyekről sohasem be-
szélt, aki úgy áll folyondárosan új asszonya mellett, ahogyan Inke mellett 
talán soha sem állt; mintha nem is lett volna Inke ... 

Kihúzta a lámpa gombját. Háromnegyed óra és otthon vagyok. Köze-
lebb, közelebb, Uram, hozzád. Az eső hólyagosan freccsent az aszfalton, 
patakba verődött a balkerék előtt, rohant a csatorna rácsa felé. Még min-
dig ott voltak a tornácon, Jani egy kicsit intett, félbemaradtat, mintha va-
lami eszébe jutott volna, ami azonban az intés befejezetlen mozdulatával 
fontosságát veszítette el, hiszen, gondolta Berci, Sophie mellett semmi 
sem fontos, az architektúra sem fontos, a múlt sem, Christie sem, az új 
reménységben mindennek egyszerre új távlata lett, kitárult a jövő. Fiú. Én 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1975. évfolyam 3. számában. 
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most lefekszem, mondta Sophie a vacsora után és az asztalra tette a pogá-
csát. Hagylak titeket magyarul beszélni, Janinak kell ez, tudom. 

Egyesbe tette a sebességet, ráütött a duda kúpjára, hátranézett. Üres, 
fekete utca, az ívlámpák tócsáiban esőtől fénylő aszfalt. A hátsó ablakon 
át újra látta őket, ahogy kikanyarodott, a zöld–piros piramist, amint szét-
nyílik, ketté válik, belép az ajtón a zöld, követi a piros pulóver, bezárul az 
ajtó, elrebben a fény. Az első utcánál balra tért, lucskos fák, alvó házak. 
Újra jelzett, újra balra tért. A háromsávos úton hajtott, haza. Lehet, hogy a 
Hill Roadon megyek. Messzebb, nem közelebb. Rám senki sem vár. Csak 
Flótás és Zahír, kutyám és lovak. 

Nem volt forgalom. A törlő páros karja ütemben seperte a vizet, mint 
egy metronóm. Ahogy az út hajolt, kibukkant a hold, előtte egymást ker-
gették a fellegek. Korongja ép volt, majd fátyolt kapott, eltűnt, kibújt. 
Változás. Újhold. Szép idő. 

Jonatán lesz a kisfiú neve, mondta Sophie, amikor bejött zöld pongyo-
lában és megállt Jani mögött, a szék vállára téve két kezét. Jani felnézett, 
nyaka megnyúlt (milyen fehér), mint a gémé, mikor szólni készül, de Jani 
nem szólt, csak nézett, kérdőn, mosolygón,meglepetten, értetlenül, hogy 
miért most ez a bejelentés éjfél után, kócosan, és miért, miért éppen ez a 
név, amelyet nem viselt senki, emlékezett volna a családfa ágbogán, mely 
nagyapja szobájában lógott vigyázzban álló pipák felett, miért ez a majd-
nem kómikus, magyarul bizarrul csengő név? És Sophie akkor Bercire 
nézett, szinte segélyt kérőn, hiszen a névben nincs semmi rendkívüli, a 
név természetes, a név az egyedüli név, amelyet választani lehet. De az én 
szemem sem mondhatott mást, mert Sophie tekintete maradt csodálkozó-
nak és ez a csodálkozás ocsúdás lehetett egy állapotból, mely olyanféle 
lehetett, mint egy révülés, hiszen úgy is jött be, olyan lebegőn, mint aki 
megjelenik és nem belép. Az én tekintetem sem lehetett más, mint a Janié, 
hiszen Sophie összerezzent, elpirult. De nem térhetett ki többé, két pár 
meglepett, kíváncsian derűs szem magyarázatra várt, kicseppenve a teg-
napokból (melyeknek Sophie nem volt részese) az aktuálisba, a mába, 
nem is a mába, a jövőbe, előrevetítve a napot, amikor itt lesz köztük ké-
szen, pirosan és rúgkapálva az az új élet, amely rejtélyes növekedésben 
van abban a dombban amelyre Jani ráhajtja a fejét. 

Ma mindenki megelőz, gondolta, de hagyta a Volkswagent elfüstölni a 
belső sávon, és újra ott volt a szobában metszetek, épületre érő vázlatok 
és skiccek, egy tál pogácsa és két pohár bor között, amint Sophie elreb-
benti szemét róla és újra Janira néz, aki még mindig abban a kényelmetlen 
madárpózban várt. Mert Sophie nem beszélt a névről, talán babonából 
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nem, csak tegnap ejtett el erről valamit, mondta Jani, hogy lehet gondol-
kozni rajta, mert az mondta Monroe professzor, hogy túl van a nehezén, 
hogy nem lesz baj, ne féljen, kihordja, egészséges lesz a gyerek. Berci 
arra gondolt, hogy neki kell megkérdezni, miért ez a hittanórákat vissza-
hozó név, amely Őt egy illusztrációra emlékeztette: két lebernyeg–féle 
ruhába öltözött fiatal testvéri ölelésben sivatagi tájon, alatta csak ennyi, 
Dávid és Jonatán. Mert azt jelenti, felelte Sophie felszabadultan,  kacagó 
szemmel, mert Jonatán azt jelenti, hogy az Úr ajándékba adta nekem őt. 

Piros lámpa várta a híd előtt. Mért van piros, amikor egy lélek sincs az 
úton, amikor mindenki alszik, mint a tanítványok a hegyen? Inkének nem 
lehetett fia, Inkének nem lehetett gyermeke Christie után. De Inke nem 
akart fiút, kislányért imádkozott, mikor Christiet várta, szegény Jani. 
Most, végre, talán. Fékezett, az órára nézett. Inkább megyek a Hill 
Roadon. Keskenyebb az út, de nincs lámpa. Nem közelebb. 

Lányért imádkozik, tudod Berci, katolikus lesz, ha lány lesz, mesélte 
Piri néni a döngöltföldes szobában, amelyen szőnyegek feküdtek, lelken-
dezve, mert látogatót hozott ez a csatakos idő, ide a világ végire, látoga-
tót, a Zsiga öccsét, akit pulya korából ismert, aki lám nem esett el, haza-
jött, betámított ide is, ez igazán jól esik, Berci. Éppen most főztem egy kis 
kávét, árpakávé csak, de tudod, Pufi bátyád szereti és most lásd így va-
gyunk. Ülj le már, adok egy csészét, van cukrom is, a héten kaptuk, meg 
vagy egy kicsit nyúzva, jaj, Pufi de fog örülni, még mindig oda van a fo-
gattal. Hát Inke, tudod, Jani vette el, persze, hogy tudod. Igen, ők kint 
maradtak, bár mi is maradtunk volna, de hát Pufival nem lehetett bírni, 
jöttünk haza. Persze, nem maradt semmi. A Párt költözött be hozzánk, 
alig adtak ki valamit ... De Inke tudod gyereket vár, kislányt – és kinézett 
a falatnyi ablakon a rizsföldek felé, ahonnan Pufi bácsinak kellett volna 
érkeznie a fogattal. Beszélt Piri néni és kávéját kavarta, míg beszélt, ke-
zében hófrandos volt a kanál és Berci a szmirna mintáján járatta ujját, a 
labirintos fésűfogakon, szögletes koccanókon, amerr csak szaladt a kék. 
Talán messzebb is nézett Piri néni, országhatárokon át, ahol Inke van 
nagy hasával, nem lányos–szilfiden, mint a fényképen az asztalon egy 
régi rózsabokor előtt. Mi lett volna, kérdezte akkor (szinte ugratva Piri 
nénit), mi lett volna, ha é veszem el Inkét? Inke Janit szerette, volt a vá-
lasz, te sohasem voltál versenyben, de hiszen ezt te tudod, Berci. 

A motor csendesen dorombolt, az alábbhagyó esőben a híd ívét gyön-
gyözték ki a lámpák. Még mindig piros. Bele lehetne hajtani. Egy lélek 
sincs sehol. Inke is belehajtott. A letérőn át közelebb, de én levágok a Hill 
Roadra. Én szabad vagyok, engem nem vár senki. Piri néni azt mondta, én 
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sosem voltam versenyben. Hófrandos kanállal kavargatta a kávét egy cse-
lédházban, szmirnával leterített asztalon. Szőnyegek, falatnyi ablak, oda-
kint kútgém, kacsák. Piri néni tudta. De Piri néni jó partit akart és min-
denki azt hitte, Jani megörökli Zsélyét. 

Zöld. Mióta zöld? Az ember elmélázik. Mint Inke. A letérőnél. Az más 
volt. Nem tudni, mi volt. Gyerünk. 

Kapcsolt, indult. A törlő vidáman seperte a vizet. A semmit. Mikor állt 
el az eső? A törlő legyező–tisztásán kívül harmatosak maradtak a csep-
pek, ilyen volt az ablak Darócon, mikor Jani megkérte Inke kezét. Halá-
lomat jelentette a járőr. Nem voltam versenyben. Ezért. Talán nem is 
ezért. Inke meghalt. Jonatán azt jelenti, hogy az Isten adta nekem őt. A 
Hill Roadnál lefordulok és nem gondolok Inkére. Megindította a törlőt, 
mert újra szitált az eső. Mint otthon, amikor megérkezett. 

A gyertánosból merészkedett elő, mert a gyertyánosok még éltek, a 
gyertyánfák nem kellettek sem szekérnek, sem istállónak, senkinek. Meg-
állt, fázósan húzta össze magán az orosz köpenyt. A ház ott állt pőrén, 
egyedül, didergősen a novemberi szürkületben, a szemerkélő esőben, és 
ott, akkor vette észre, hogy a ház nem volt szép, arányait elcsúfította, amit 
hozzáadott a múlt század, meg ez, széppé a fák tették, a tölgyek és fenyők 
és ahogy övezték, körülölelték a virágok, a szalviák, agerátumok, tátikák, 
melyeket Berta ültetett. Széppé a kert tette és a kert nem volt sehol, szép-
pé a tevékenységek tették körülötte és benne, a zsongó munka a virág-
ágyak között, a veteményesben, az almafák alatt, a házban, a jövés–
menés, Zsiga bácsi zsíros vadászkalapja a fogason. Akkor már tudta, 
meghalt Zsiga bácsi, meghalt Berta, egy idegen ház szakadt rájuk a cson-
katemplom mellett s kockát vetettek mindenre, ami szép volt, amiről egy-
szer azt hitte, az ő élete folytatódik benne, ha elmúlt a háború. Miért men-
tek el? Mi volt ez a hisztéria? Mi volt ez a pánik? Nem bántotta volna 
őket senki. Megbújtak volna. Megbújtak volna, mint ahogyan megbújt a 
falu a folyókönyökben nyírfái, akácai, dió fái között, a tölgyek, fenyők és 
gyertyánok között, mint ahogy megbújt a törökök alatt is, a monda sze-
rint, meg a szabadságharc után, amikor a harangozó nagyot kiáltott a 
templomtoronyból, ha pandúrokat látott poroszkálni a falu felé, és a buj-
dosók lecsapták a kártyát a lengyelszobában, hogy kiugorjanak ablakán, 
berúgják a csónakot a holt ágba, eltűnjenek a nádban. Miért ültetett alma-
fákat Zsiga bácsi a holt ágban? Mert kiszáradt, mert szelíddé akarta vará-
zsolni a tájat, mert Zsiga bácsi is szelíd ember volt, nótázni is halkan nó-
tázott, hazazavarta a cigányt, ha otthon felejtette a hangfogót. Mire volt jó 
az almáskert? A cigányok elfeledték a kosárfonást, tekenőt is a vásárban 
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kellett venni, és nem muzsikáltak jobban. Nagymama szálkabetűs sza-
kácskönyvében hétféle módon ajánlotta elkészíteni a csíkot. Kétszer et-
tem, mindkétszer káposztásan. Azokat is a lápról hozták, sáskosárban, 
csalán között, mint a rákot. Kenderáztatni is messze kellett menni. De az 
alma mosolygott a fáról, roskadott az ágról, belehajoltak a támaszok. Ma-
radjon itt az úrfi, egy kis gyümölcsöst hagyunk, itt a ház. Azt hittük, min-
denki meghalt. 

Hol vagyok? 
Túl. Elhagytam a Hill Roadot, elpaccoltam, minek jönnek vissza a régi 

képek? Piri néninek párti kellett, birtok, nem rongyos párszáz hold, ahová 
Berta miatt nem lehetett hívni senkit. Állítólag elvette Zsiga bácsi. Polgá-
rilag. A városban, ahol nem ismert senkit. Fontos ez? A bomba eltemette 
őket, mindent. 

Meg lehetne fordulni és visszamenni. Piri néni is pártit csinált, eszibe 
sem volt várni Zsiga bácsira, mikor Zsiga bácsi is oda volt. Nem, a ház 
nem volt szép, a ház csúf volt úgy pucéran a szemerkélő esőben, árva volt 
és védtelen a fenyők, orgonabokrok, hortenziák nélkül, fázósan megha-
jolva, szégyellve sorsát, helyzetét; mint egy keresztény kisasszony a 
szmirnai vásártéren hajdanán, aki nem tudja, hogyan rejtse testét még 
akkor is, amikor a nép kelmét, posztót válogat, dinnyét kopogtat, érett–e, 
jó–e, a nyárs forgását lesi a lacikonyhán, kockázik a porban, mutatványost 
bámul, aki lángot nyel, mindent csinál, csak vele nem törődik és a rablány 
nem tudja, sorsán szomorkodjék–e jobban, hiszen nem jött meg a váltság-
díj, vagy hervadt fiatalságán, hogy nem kellett senkinek? Mert a ház sem 
kellett senkinek, ácsorgott árván, elhagyottan, mintha egy ármányos dzsin 
repítette volna el egy szőnyegen, egy pusztaságra tette volna le, mint egy 
keleti mesében. A ház idegen volt, egy idegen épület. 

Sophienak fia lesz. 
Nem fordulok vissza, jöjjön a lámpa a letérőnél. Nem érdemes vissza-

menni, kitérni, letérni, más utat választani. Nekem mindig ezen az úton 
kell menni és egyszer talán nem fáj majd. Most sem fáj. Közelebb, köze-
lebb Uram hozzád. 

Igen, ezek már a gyárak, miért sárgák manapság a traktorok? Itt maka-
rónit csinálnak, meg kekszet, ez egy új valami, a fene sem tudja mi lesz 
itt. Na mi lesz, mi lesz, hát úgy kell hajtani mint vidéken? Berci megpis-
logtatta az országúti lámpát. Egy nagy Chrysler suhant el mellette, ketten 
ültek benne, a nő félig a férfi ölében. Fiatalok. 
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Szemben zöld lámpa látszott, Berci felgyorsított. A darlingtoni letérő. 
Talán nem vált míg oda érek. Inke szemből jött, akkor piros volt, látta. 
Vagy nem látta? Jött. 

 
Közelebb, közelebb Uram hozzád, 
Boldogan ölelem kereszted át, 
 

négy vékonyka hang énekelte a rács mögött, a sekrestye mellett. Az abla-
kokon haránt sütött be a reggeli nap, mint enigmák képein a nyílegyenes 
sugár a térdeplő szenthez, miért olyan ép, eleven a kép, miért emlékezik 
az ember szövegekre, amelyeket egyszer hallott, pedig botladozó, ügyet-
len a versláb, majdnem együgyű a vers,  
 

Édes lesz nekem, hisz Te fogod kezem, 
 
amikor az én kezem nem fogta senki, aki egyszer fogta, azt ott feküdt 
rózsafába zártan, akinek a keze teste mellett simult, mintha vigyázzban 
állna, horizontális, néma, örök vigyázzban: 
 

Közelebb, közelebb hozzád Istenem. 
 

Jó volt hátul állni, az ajtónál, noha a kápolna kicsi volt, alig fért bele 
egy tucat sor pad. Jani egyedül állt az első sorban, fekete flanell ruhában, 
Dubány csinálta, amikor utoljára jártak Pesten. Jól állt az a ruha, puhán 
esett, a vállban nyilván nem volt vatta, csak szita, az sem kemény, azért 
szaladt olyan könnyedén, párhuzamosan és lazán a ránc a váll alatt. Jani 
lehajtotta fejét, alig ősz, kis tonzúra, Istenem. A cipőjét nézte, ő sem akart 
a rózsafára nézni, a rózsafára a többiek néztek, Feriék, Tamás, Margaret, 
mindenki, aki barát, Rika szőkén, nem láttam egy éve. Christie helye üres, 
Christie a kórházban, elvetélt, miért haltál meg Inke, nem volt érdemes. 
Mindenki hogy megkopott, feketében, közelebb, közelebb Uram hozzád, 
a kálvária stációi a falon. Négy vékonyka hang a sekrestye mellől, amely 
egyszer ebédlő volt, húsz éve még ebédlő volt, amikor tizenegy apáca 
még Kínában gyógyított, térített, épített iskolát, templomot, tanított szelíd 
életre, szelíd örömöknek örülni egy vidéken, ahol mióta a század megszü-
letett, alig volt egyéb, mint éhség, árvíz és háború, amíg aztán menniük 
kellett és ide jöttek, megvették ezt a csúf nagy házat, amely nem kellett 
senkinek. Falat törtek, betegeknek építettek új szárnyat, a ház elébe violát 
ültettek, mint a kiskertekben Tetétlenben és Kalocsán. Múltak az évek 
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munkában és ápolásban, öreg ábécé könyvből tanításban és ennyien ma-
radtak, ez és ennyi a rend, négy öregecske és vékonyka hang, közelebb, 
közelebb Uram hozzád, a többit magához hívta az égi vőlegény. 
 

Álmomban rebegem, Tiéd az én szívem, 
 
kié az én szívem? Kié volt? Sokaké volt, mind meghaltak, hol vagy Zsiga 
bácsi, össze tudnám–e még rakni az anyám arcát? Azt hittem egyszer, 
hogy enyém lesz az, aki mozdulatlanul, megfoghatatlanul, hidegen és 
olyan kegyetlenül feküdt a felette szálló négy vékonyka hang alatt rózsa-
fába zártan, közelebb Hozzá, de távolabb tőlem, el, fel az enigmák nyíl-
egyenes sugarán oda, ahol nincs többé tér, nincs idő. Mért nem kel fel, 
gondoltam az ajtónak támasztva hátam, mért nem mosolyog rám, mint 
akkor a bicikli mellett, zümmögő, zöld bogarak közt elnyúlva, hogy mi-
kor odaértem még forgott a kerék? Mért nem szimulál most, milyen ot-
romba ez a játék. 
 

Mindig csak közelebb hozzád Istenem. 
 

Hogy van tovább? Nincsen tovább. Sárgára váltott a lámpa, jön a tilos. 
Fékezett, megállt. 
Tudta. Itt voltak a sárga nyilak, a kérdőjelre nyomott autó, odébb, a 

járda mellett, szinte makulátlanul, a fehér Mercedes. Nem vette fel a pán-
tot, a pánt Inke mellett hevert az ülés alatt. Nem kapcsolta magára, sietett. 
Sietett Christietől, akinek kieresztette a farmert a derekánál,  Christietől, 
aki az ágyon ült, míg Inke elmosogattaaz edénytornyot, harsogtatta a por-
szívót, helyre tolta a bútort. És beszélt. Nem hívta haza. Mást sem mon-
dott. Csak elmondta, mi az újság, levelet ki írt. Christie hallgatta az ágyon 
és arra gondolt, hogy van elég baj és ebből megint baj lesz, Greg ezt sze-
reti, ezt a festői disznóólat, lemezekkel, könyvekkel kirakott aknamezőt, 
széthajigált ruhát. Christie nem szólt semmit. 

Még mindig piros. 
Nem tudom, hogy van tovább. Hogy végződik ez a strófa? A mi 

zsoltáraínk sokkal szebbek. Nincs már szívem félelmére. Szenczi Molnár 
Albert. Nem, ez nem tőle van. Ez dicséret, nagypénteki. Hogy zengett a 
templom otthon. Négy vékonyka hang. Egyszer nem lesz több hang, nem 
lesz több énekes, milyen piros volt Pista páter arca, ahogy felemelte kezét 
és csengetett. Tonzúrák, őszbe kopott frizurák, festett hajak, befűzött de-
rekak, tovább ritkul a megritkult csapat, ki lesz köztünk Mikes, aki min-
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ket mind, sorban eltemet? Szép volt. Nem látszott az arcán egy seb, egy 
ütés. Nem szenvedett, mondta az orvos. Csupa belső sérülés. Miért néz-
tem meg? Ön a családhoz tartozik? Relation, mondtam, and a close 
friend. Az is voltam. Rokon és közeli barát. 

Vámi kell, még mindig tilos. 
Miért nem ment tovább, egyenest? Egyenesen kellett volna mennie, 

Christietől erre volt haza. A sárga nyilak azt jelezték – betért. Helyeseb-
ben, be akart fordulni. Nem mintha számított volna. De számított volna. 
Másként állt volna, nem balra fordulóban, egyenesben lett volna a kerék. 
Ha akkor jobbra rántja a kormányt ... Elég lett volna. A rendőrség azt 
mondta, megijedt. Pánik. Az ellenkezőjét csinálja az ember. Nem azt, 
amit kell. A Mercedes csak egy piros foltot látott, sebesen jött, a semmi-
ből egy piros foltot. Csattanás. Hozzám akart jönni, fel a hegyre? Pánik 
volt. Semmi más. 

Zöld. 
Befordult. Fordulásban rakta ki a jelzést. Mi van velem? Semmi, sem-

mi. Egy lélek sincs sehol. Fél óra és otthon vagyok. Nem vár rám senki. 
Ezért jöttem ide, engedtem Jani hívásának, úgy szétszóródtunk, legyünk 
legalább mi együtt. A régiekből. Elcsitult minden. Nem hozzám jött vol-
na. Pánik. 

Egyszer elmegyek hozzád, mondta Inke és tovább rakta az aprósüte-
ményt (csupa csokoládé kúp, gúla, indiáner–szerű gömbök, geometriák, 
emelkedő fekete piramis) a dobozból, melyen kurzíven szaladt a francia 
cukrászda neve. Ebben első hallásra nem volt semmi rendkívüli, Inke 
időnként megjelent, felnyergelve várta a sárga kanca. A lónak Zahír volt a 
neve, a nevet egy Borges novellából kölcsönözte Berci, nem akart többé 
otthoni nevet. Majd telefonálsz, mondta Berci és a kávét figyelte, forr–e 
már. A nappaliban Feri bemondta a három pikket. Egyszer úgy megyek 
el, hogy nem telefonálok, mondta újra Lenke és ahogy ránézett, látta, 
hogy a szeme fényes volt, melyet kétségbeesetten álcázott egy gyenge kis 
mosoly. Christie gyereket vár, még csak ez kellett, mondta és a kávéscsé-
széket kezdte keresni a polcon. A kávéscsészék ott voltak az orra előtt. 
Christie? Igen, és nem megy orvoshoz, pedig szereztem egy nőgyógyászt, 
a legjobbat, sírtam neki, vállalta. Professzor Monroe. De Christie akarja. 
Zabi, érted? Az unokám. Mondd, Berci, mért haltál meg? Miért? Mi ér-
telme volt az egésznek? 

Nem voltam versenyben, mondta Piri néni. Nem voltam versenyben és 
versenyben voltam, meghaltam és nem haltam meg, hiába hozta hírét a 
járőr. Tompán ütött, azt hittem, végem, váll alatt volt, nem ért artériát. 
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Tétényi Misi ilyennel galoppozott vissza. Elegem volt az egészből, azért 
fordultam le a lóról? Gyávaság? Azt mondta: egyszer. Ez volt a kulcs, ez 
volt a híradás, egyszer elmegyek hozzád, Berci. És már rohant is a tálcá-
val a kártyázók felé. 

Sárga vonalak jelezték az útját, határozott sárga vonalak. Derékszögű 
háromszögek a négy kerék helyét, fekete nyomok mutatták, ahogy féke-
zett, egy utolsó kétségbeesettet fékezett, és a Mercedes, ahogy fékezett. 
Pánik, nem egyéb, az élet végső sikoltása, egy boldog, egy becsületes 
házasság sikoltása, a csupaszív Jani, a copfos kislány, akinek az ágyán 
olvasni szeretett, úgy várta, hogy hazajöjjön az iskolából, minden délután, 
egy név híre, tisztessége, egy átmentett, darabjaiból összerakott életforma, 
melyet mint silbakok vigyázták a metszetek, képek a falon, az otthoni 
porcelán mohikánjai a kredencen, egy album, melyben a fényképeket csak 
Inke nézte. És, igen, a szmirna szőnyeg a kisasztalon, melynek egykor 
mintáit követte Berci ujja, labirintus rajzait, míg Piri néni kávéját keverte, 
félszemmel Pufi bácsit lesve, megjön–e a szekér. 

Jonatán. Az úr ajándékba adta nekem őt. Jani, drága Jani. 
Rohant az autó hazafelé. Itt égett az erdő tavaly, feketék a fák. A tör-

zsük. Kizöldültek újra, borzasak lettek az ágak, csak az avar tűnt el, ropog 
a hamu, ha rajta jár az ember, ropog a sok szél leverte száraz ág. Udvara 
lett a holdnak, szép idő lesz, kitisztul, végső csapatban, zilált menekülés-
ben szaladnak a felhők. Nem vagyok versenyben, egyedül vagyok. Hol-
nap benzint kell vennem, két zsák zabot. Mit még? Gazdag vagyok, mert 
nincsen gondom, törődésem, magam ura vagyok, megvan mindenem, vár 
kutyám, vár Flótás és Zahír. Milyen jó, hogy álmodni sem álmodom töb-
bé, ezért mertem ide jönni Inkéhez, Janihoz, ezért hagytam abba a kóbor-
lást a világban, ez volt a bizonyíték. Nem kell kötelék, nem kell kapocs, 
unatkozó asszonyokkal hálok, nem ver fel álmomban egy vékonyka hang 
sem, nekem csak a képeket kell elfelednem ... Zahír. Milyen idétlen osto-
ba név. Fel kell lapoznom Borgest. 

Tudta, nem kell fellapozni Borgest. Emlékezett. Zahír arab név, lényt 
vagy tárgyat jelent, amely nem ereszt, örökre fogva tart, a mohamedán 
isten kilencvenkilenc neve közül egy. A szó félelmes eleme az, hogy 
olyant jelent, ami elfeledhetetlen. 

Még több gázt adott. 
Reggel lelövöm. 
Fordult. Feltűnt a legelő, hátrább, a dombon, eukaliptuszok között a 

ház. Ez a legelő kerítése. Lassított. Észre vette a lovat. 
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A ló is észre vette. Felkapta fejét, aztán az álmosból éledő, játékos, lus-
ta galoppban megindult Berci felé. Zahír. 

Fékezett, megállt. Kilépett az autóból. A szögesdrót szíve fölött érte 
ruháját, belekapott a szövetbe a váll alatt. Lova sörényébe temette arcát, a 
ló feje bókolt, szagolgatta, kicsit prüszkölt, zsebe, keze után kapott, örült. 

El lehet feledni az elfeledhetetlent? Nincs cukrom, te bolond, nincs 
semmim. 
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FERDINANDY GYÖRGY 

Gumiarábikum* 
 

Három hosszú szótag, három pattogó, játékos ütem. Menetelnek a pálya 
felé, véges–végig a kazánház, a konyhakertek, a céllövölde földhányása 
alatt. A sárga hosszúhajú fűben meztelen akácosok avarillat, a vasúti töl-
tésen fáradt októberi nap. 

Ez–volt–a legelső. Három hosszú szótag, három pattogó, játékos ütem. 
Az utolsó szavak nyúlós melasza. Csupasz lábukszárát pirosra csípte a 
fagy, párafelhőt fújnak, lépést tartanak, a labda az élen, Kuti, a kapus vi-
szi a hóna alatt. Aszód felől tehervonat kapaszkodik, az akácosok között 
didergő énekesmadarak. 

Most–jön–a második. Ott menetelnek mind, Veres, a gólkirály, a kövér 
Bauer, a pösze Nádai Csaba. Gu – mi – a rábikum. Fújják a nótát, az 
anyaföldhöz verik lúdtalpas lábaikat. 

És jönnek, jönnek szakadatlan. Elgázosított játszópajtások, legéppus-
kázott szomszédgyerekek. Világgá mentek, nyomtalanul eltűntek, kitele-
pítettek. Nevet változtatók és névtelenek. Akikből csak egy szót, egy 
mozdulatot őriz az emlékezet, mert egyszer útközben rádnéztek valahol, s 
te most cipeled riadt, tanácstalan tekintetüket. 

És akik megmaradtak. A túlélők: szürke szakállukban a szél. Jelszó–
foszlányok úsznak utánuk, gumi arábicum, himnuszból, mozgalmi dalok-
ból ez a gunyoros, kiábrándult nóta maradt, és ők mennek, mennek, vál-
lukon lapát, aktatáska a hónuk alatt. 

Innen a trópusokról hajnalban pontosan az Érdi útra nyílik a kilátás. A 
barackosokra, a temetőkert hosszú téglafalára. A bókolóbogáncslepte jár-
daszigetre, a kátrányos talpfákra, amint nyögnek mocorognak az első sze-
relvények súlya alatt. 

A menet ott kanyarog az Érdi úton. Nagyanya, napernyővel, a postás 
bácsi, zöld lódenben, apa, kézihajtásos tolókocsiban. Hínár haja, álom. 
Lárma lavinája: ráktérítő szózuhatag. Gumi arábicum. A temető főkapu-
ban felkel a nap. 

Rémület retinája alagút tanácstalan tekintetek emelte falak. Értelmét 
keresi, ami csak elkallódott, ami csak félbeszakadt. Tőled várják, hogy 
tedd a helyükre megbolydult dolgaikat. Vedd hát sorra őket Így hajnal 
előtt, századszor is, maga–magadnak, mondd ki a nevüket, mert voltak ők 
                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1975. évfolyam 3. számában. 
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is, és veled vannak szakadatlan; végezd a magadét, keményen, mint a 
kaoba, mielőtt te is beállnál a menetbe ott lent a Dél Keresztje alatt. 

Jut–e még eszedbe, Líz, az a fekete február, jut–e még eszedbe az eső-
verte aszfalton szédelgő iszonyat? Megkapaszkodtál a karomban, pofács-
kád elkeskenyedett, mint amikor kölyökkorunkban elvettem a játékaidat.  
Nem szóltál most sem, fekete kendő alá szorítottad sűrű aranyhajadat. 
Mentünk a fal mentén az agyagban atemető lucskos gesztenyefái alatt, 
megtekintettük az urna helyét, nehogy a földön legyen, vagy éppen túl 
magasan. 

Ne nézd meg – azt mondtad, színtelen hangon, kétszer is megismétel-
ted, ne nézd meg, de csak jöttél mellettem, sietősen, és én akkor értettem 
meg, hogy még mindig nem hitted el egészen, a sejtek konok tapasztala-
tának nem parancsol az agy. 

A hullaház előtt egy pillanatra megálltál, ne nézd meg, mondtad, de 
akkor már bent voltál és én szaladtam utánad, hol van, kiáltottad, hová 
lett! Hová tették a főorvos urat! Elhamvasztották, kérem – szólt rád egy 
péksapkás zömök ember. Még a reggel elvitték a doktor urat. 

Mentünk a közkórház feketére ázott fái alatt. Csak a haját láttad volna, 
mondtad, a haja az még most is olyan, és én tudtam, hogy aznap, velem, 
levágtál volna egy tincset a hajából, aznap, velem, elkezdted volna a bú-
csúzást, lassan, fokozatosan. 

Milyen fiatal voltál, Líz, azon a télen, kis keskeny arcod, sűrű aranyha-
jad koronája alatt. A közkórház kapujában megtorpantál, mint akinek va-
lami eszébe jutott. De azután csak annyit mondtál, azt se nekem, azt is 
csak temagadnak: mi lesz, mi lesz ezentúl látogatónapokon. 

Vasárnap már az ebédnél külön tetted a legfinomabb falatot, egyetlen 
egyszer nem maradtál el, lám, még csak el sem utaztál rövid életed har-
mincöt éve alatt. Álltam melletted az eső egyhangú zajában, nem szóltam, 
te beszéltél, vigyél el valamerre, mondtad, és megszorítottad a karomat. 

Este volt–e vagy éjszaka volt, emlékszel–e még, Líz, arra a napra? Az 
ablaktörlő zúgására, az eső nyálkás váladékára a Ruggyanta gyár előtt a 
Kerepesi úton. Én akkor útközben beszélni akartam, elmondani, amit 
most már csak én egyedül tudok. Azt, hogy száját csücsörítve becézett, és 
ilyenkor vékony hártya képződött a nyelve alatt. Hercegnő leszel, mondo-
gatta, királykisasszony, és ő vigyázza majd az álmaidat. 

Mégsem szóltam hozzád az autóban, te szólaltál meg, emlékszel, kér-
dezted, de én nem tudtam, mire gondolsz csillagtávolságnyira tőlem, em-
lékeid üvegbúrája alatt. 
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– Nem mindig volt könnyű – mondtad később. Amikor hajat mostunk, 
az ápoló sosem melegítette fel idejében a vizet. Közben megérkeztek a 
látogatók, idegességében rámkiabált, még harminc év után is úgy szé-
gyellte magát. Azután, amikor elmúlt a vizit, mint egy gyerek, keservesen 
sírva fakadt. Megismételted: mint egy gyerek, igen. Hiába vigasztaltam, 
azt mondta, megbántott, megérdemli, ha magára marad. 

Hallgattalak, úgy beszéltél róla, zsörtölődve, szipogva, emlékszel-e 
Líz, mint szerelmesükről fiatal özvegyasszonyok. Elállt az eső, hangtala-
nul gördültünk végig az alvégi homokon. Alig ismertél rá az esti szürkü-
letben a házra, mégis felvidultál, kapuról kapura haladva soroltad régi 
szomszédaidat. Bemegyünk? – kérdeztem, de te megráztad a fejed. Csak 
látni akartad – mondtad – csak ellenőrizni akartad a dolgaidat. 

Azután mégis: már lent, az utca vége felé, kucsmás öregember állt meg 
előttünk az úton. Piczinger bácsi, mondtad, cérnavékony gyerekhangod a 
sűrű ködbe akadt. Nagyságos asszonyom! – jajdult fel az öreg. Lekapta 
fejéről a kucsmát, és azt mondta, emlékszel–e, Líz, ,,én nem is tudom 
kérném, hogy ébren vagyok–e vagy csak álmodozom?” 

Később elnevetted magad, hiszen pontosan annyi idős voltál, mint hu-
szonöt éve anya, és az öreg Piczinger valóban csak álmodozott. Egy dara-
big még a kisbagi csárdában hallgattuk a cigányt, ezt hogy hívják? – kér-
dezted hirtelen, de én nem feleltem, te pedig elsírtad magad: megint csak 
a vasárnapi látogatásra rendezgetted az adalékaidat. 

Többet nem is beszélgettünk azon a télen. Hazamentünk, kiléptél mel-
lőlem a kocsiból, és én csak néztem, amint szőke kishúgom lassan távolo-
dik tőlem az esőáztatta kerti úton. 
 

És jönnek, csak jönnek szakadatlan. Csoportosan, rendszertelenül, me-
zítláb, vörös máriás lobogóik alatt. Töredékek, kihaltak, leszakadtak, hi-
vatalosan megszűntek, szórványok, morgó, makogó falka, csapat. Némán 
ivó színtelenszemű svábok, kitoloncolt visszatelepült lotaringiaiak. Négy-
ujjú farkastorkú csapottfülűek, nyúlajkúak, kancsalok, begubódzók, dal 
nélküli násznép, dalt feledettek, elcsatolt, csodaváró burgenlandi magya-
rok. Illetőség nélküliek, letegezettek, közigazgatásból kiesettek, csángók, 
cigányok, idegenek, kárpát–ukrajnaiak. 

Ez itt Fernandóár Ferenc, a karibok királya, mögötte ötszáz 
vágottszemű mongol, Nagy Kájmán népe, kockás ingük színtelen, szaka-
dozott. Mennek, menetelnek véges–végig az amerikai szállodasoron. Ide-
genforgalmi találmány, ötszáz ócska vadember; lesajnálják, lefényképezik 
őket, eltévedtek, félmeztelenek, csúfnevükön nevezik önmagukat. A ki-
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rályné kagylót árul, modellt állnak, a kövér király szégyenlősen moso-
lyog. 

Szökött rabszolgák, tetvesek, tunyák, hebegők, mocsarak közé autó-
sztrádák íve alá szorított szabadok, vakogók, süketek, nyelvüket feledet-
tek, együgyűek, egy öregember énekelne panaszos egytagú szavakat, nem 
nézi senki, senki sem érti, elhallgat ez is, motyog valamit, pénzt kér, za-
vartan vigyorog. Hányan vannak még? Ötvenen, százan? Hol regisztrál-
ják, aki széndioxidot termel és ígéretet fogyaszt, rumot iszik rá ünnep-
napokon? Hajótöröttek, fegyencek, leprások unokái, kalózok kincse után 
kutató névtelen gályarabok, kikötők csellegői, partratett matrózok, néma 
halászok, elhagyott szeretők, levélre várók, csatlakozást keresők, szőke 
normandok, temetőkertjeiket vakoló bretonok. Konok, fal–sima szemü-
ket, ha rád emelik, mit csinálsz? Bűzlő rongyaik között láttad–e rétegesen 
hámló nyers húsukat? 

És azok, akiket lepecsételtek, eladtak, a megszámozottak, akiknek föl-
det ígértek, elárverezettek, az erősek, nőtlenek, jófogúak, a déli ültetvé-
nyeken magukrahagyottak, lettek, litvánok, közép–európaiak, akikért nem 
jött vissza a hajó, a nemzetközi vöröskereszt nem láttamozta papírjaikat, 
az úrnak, fekete négernek sápadt sehonnaiak, konkisztádorok asztmás 
unokái, tudományosan felmértek, elemezettek, paraziták, munkanélküliek 
húsz százalékkal alacsonyabb értelmi színvonalon. 

És jönnek, csak jönnek. Kallódók, apátlan–anyátlan, járdaszigeten to-
pogók, ketrecben körözök, toportyánok, körözöttek, útpatkáról leszorul-
tak, kerékpározók, részegek, vérbajosok. Akik nem tudják, miért köny-
nyeznek fél pohár sör után, a hosszú várakozásban elfeledték a jelet, akik 
nem merik kialudni a rohanás szédületét, a magyarázkodók, gyalázkodók, 
sivárok, sikeresek, ön–mételyezők, múlttagadók, kábítószeresek, azok, 
akiknek már csak állampolgárságuk van, a meggazdagodottak, szélütöt-
tek, a kövérek, az önmagukat végképp elveszítettek, azok, akik nem por-
tugálok már, nem horvátok és nem szicíliaiak, az olcsó munkaerők, 
amorf, szédelgő emberanyag. 

Mit várnak tőled? Talán csak ennyit. Hogy kimondjad, gyalogolni ne-
héz. Hogy nem lehet megszokni a kínt. Hogy léteznek, de ezt alig–alig, 
emiatt ugyancsak elrestellnék magukat. Hogy a sérelem nem gyógyul, 
üszkösödik. Hogy az igazságtalanság arculüti a védtelen rablógyilkosokat. 
Hogy üvölteni kéne, és nem jön az ember torkára a hang. 

De talán még ennél is kevesebbet. Csak annyit, hogy még így is, álmo-
dozni szabad. Vagy még ennyit sem. Csak azt, hogy nevükön nevezd 
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őket, gyereket, embert, asszonyokat. Hogy szalagra vedd a sírást meg a 
csendet, az alig artikulált értelmüket veszített szavakat. 
 
Róluk szólsz akkor is, amikor álmaid állóvizébe merülve végigtapintod a 
múltat. Mégis, gyűjtöd őket, faggatod, keresed, bemégy a kapun, válladra 
veszel torzót, töredéket. Szalagra karcolod a sírást meg a csendet, mérföl-
des magnón vonulnak végig előtted a mágneses erővonalak. Gumi – ará-
bikum. Akik feladták, nem cipelték tovább emlékeiket, és most, ha isz-
nak, haldokolnak, álmodnak, félrebeszélnek, nem értik szavukat a testük-
ből sarjadzott idegen gyerekek. Akik kútágast feszítettek az udvar poros 
sziklái közé, amikor a szó üdítő itala elapadt. 

Szását, a haldokló grófot: visszatart inas sárga kezével, mind visszatar-
tana, minden befejezetlen keres, könyörög valami nagyon fontosat. Tu-
dod, Oradea után, magyarázza, nyugatnak fordulsz, Berettyóújfalunak. 
Emlékszel–e, milyen jól estek a szemnek a végtelen vízszinteseket meg-
szakító nyílegyenes nyárfasorok. Mit is akartam, mit is? Igen! Megragad-
ja a karodat, nagy lélegzetet vesz, és azt mondja: kilovagoltam. Hunyorít, 
cinkos–titokzatosan. 

Azután mégiscsak, váratlanul, amikor már lemondtál róla, kibukik be-
lőle ami az egésznek értelmet, tartalmat adott. Húsz éves voltam – mondja 
– halálra kerestek a román királyi csapatok. Az pedig reggel volt, 
dülőúton álltam, emlékszel–e, milyen mély volt a levegő–ég, fent a ma-
gasban feszítettek a felhők, túlméretezettek azok is, határtalanok. 

Motoron jöttek el értem, oldalkocsis motoron. Két ember állt velem ott 
kint a határban, zsellérek, ne tessék mozdulni, mondták, és csak vártuk 
így hármasban a motorosokat. És így tovább, sorjában. A két öregember 
pedig nem adta fel a fiatalurat. Mentünk a falu felé, beszívtuk a port, ak-
kor ott reggel én is embernek éreztem magamat. Alex, a kentöki kombi-
nékirály elálmodozik; a pálmafák ernyője alatt most megy le a nap. 

És jönnek, csak jönnek egyre tovább. A rohanók, az űzöttek, a dicsek-
vők, visszatérők, azok, akik verejtékben úszva hergelik maga– magukat, 
az újra nekivágók, önkínzók, önfertőzők, az apagyilkosok. Asszonnyá 
nem tett lányok, útiköltségre spórolók, csodára várók, elmaradozók. 

Yan gyalogol a poros pálmák gyér koronája alatt. Régimódi, drótkere-
tes szemüveg az orrán, aktatáskát lóbál, ütemesen, mint az európaiak. 
Namármost – mondja, mutatóujja az ólmos levegőbe akad – a kabnakasz 
helyesen: akabániak. Amint hogy a tukasz név helyes alakja a–tukasz. Ez 
a terület pedig – megáll, körbemutat – az Aba–nemzetség szállásbirtoka 
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volt. Érted–e, kérdi. A nagyszentmiklósi aranycsészén Patanadedez, azaz 
Patanadedez, vagyis Batanyád–ura (eb ura fakó) a felirat. 

Hazaérünk, megtörli pápaszemét, beindítja a hangszalagot. A megvakí-
tottak, nyelven csonkítottak, oldalba vágottak vakon futnak házukból. 
Édes gyümölccsel áldott szép országom, mennyei paradicsomnak csinos 
kertje Nagy Pannónia! 

És mind, mind a többiek. Aki csak szeretni akart és akit csak szeretni 
akartál. Nem hagytak el, veled élnek, le nem fejtheted polipkarjaikat. Vo-
gulok, osztyákok, pestiek, prágaiak. Kubából, Kolcsák elől menekültek, 
szőke csíleiek, fekete angólaiak. Köhécselők, kopaszok, gyomorbajosak, 
pecséttel, priusszal, tartózkodási engedéllyel, munkalappal, nemzetközi 
menekültjoggal a hónuk alatt. Akiknek hínár fonta be szemük tiszta vizét, 
aki az őr egyetlen jó szavára sírvafakad, a jobb időt látottak, lebukottak, 
akiknek megroppant a gerincük, az időhúzók, álomkórosak. 

A befejezetlen életek sora végül, akik egyedül lépegetnek az avarban, 
és nem jelentkeznek csak a hajnal hagymázos álmaiban. 

Gumi–arábikum, gumi–arábikum. Száll, örvénylik a dal, nem kér, nem 
követel, dülöngél csak, mint az akácosok között didergő énekesmadarak. 
Ott menetelnek mind, szürke szakállukban a szél, vállukon lapát, aktatás-
ka a hónuk alatt. Hínár haja, álom. Ráktérítő szózuhatag. 

Leráznád őket, lefejtenéd magadról csökönyös szívó–korongjaikat. 
Nem tőled várnák, hogy elrendezd, kikérdezd, megmagyarázd félbesza-
kadt, elrontott dolgaikat. Hiába: szívósak, erősek. Védőpáncéllalvonta be 
őket a bánat, ugrásrakész elesettségük mentesít, jogot ad Hátbaszúrnak, 
aki vért ad– mondják– életet ad. 

Éjjel törnek rád, gondjaik mosogatóvizével végigöntik védtelen álmai-
dat. Ah, ti csendes szellők fuvallati, jertek, de nem fúj szél ilyenkor este a 
trópusokon, a madárkák meg hűlt fészkeknek rendjein, légszomj fojtogat-
ja a torkuk, verejtéktől enyves tollazatuk összeragad, és te, óh Tihanynak 
ríjjadó leánya, ha lejössz a hegyekből, el ne kerüld a bordélyok előtt vára-
kozó vérmes apostolokat! 

Hajnalban hazamennél, akkor meg, a megállóban az öreg Gaszton, pú-
pos körtefején feketeszalagos szalmakalap. Nem vesz észre, mennél to-
vább, de a lámpa pirosba szalad. Fázik, összehúzza magát, szorosra gom-
bolt fekete zekéje fénylik a neon ostora alatt. Balkarja gipszben, de kü-
lönben csótánykeményen tartja magát, mennél tovább, de a lámpa meg-
akadt. 

A betonoszlopnak támasztja fejét, ép markában szorongat valamit, 
nyilván az automata számára előkészített pénzdarabot. Aki még éltében 
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mindenét odaadta, egyik napról a másikra érdemjelestől, díszoklevelestől 
magára marad. Hallgathatja a sok hosszú beszédet, nézheti a forgolódó 
táncosokat. Éjfél után pedig kiáll ide a sarokra, várja a hajnali villamoso-
kat. 

Nem akarod, nem akartad, de a közlekedési lámpa a pirosbaakadt. 
Nem szólt egy szót sem, ült csak melletted, néha halkan szipogott. Láza-
doztál, ez is a te dolgod lenne? Nincsen valakije? Fia, menye, unokája! 
Nem válaszolt, csak a tükörben láttad, ép karjával a levegőbe emeli, las-
san lengeti utánad a feketeszalagos szalmakalapot. 

Vállat vonsz, hajnalodik. Gumi arábikum, mindegy. Hajts keresztül 
rajtuk, ha lehet, keményítsd meg magadat. Nem a te dolgod, és te csak 
végezd a magadét, elszántan, komolyan. Ilyenkor hajnalban a trópusokról 
pontosan az Érdi útra nyílik a kilátás. A bókolóbogáncslepte járdaszegély-
re, a mocorgó talpfákra, csak így, pontról pontra, egymás után, mondatok 
meleg mederébe, a barackillatos szavakra. 

Barátok betiltott sírjai között lépegetsz, helyükre teszed a dolgokat, 
nyugodtan, tárgyilagosan. A menet pedig halad tovább, szakadatlan, amíg 
csak napfelkelte után az utolsó is eltűnik lent a temetőfőkapuban. 
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MÁTRAI ESZTER 

Válasz* 
 

Semmi nem igaz 
és minden lehet igaz 

elég egy percig hinni 
aztán nem hinni és megintcsak hinni 

újra, mindörökre 
soha többé. 

A valóság egyedül az isteneké. 
(Pirandello) 

 
I. 

 
„Ki–fo–gás–ta–lan–fércmunka” – mondod 
félbeszakítom a ciripelést, szemed tágul, közeledik, fényes, fekete (hi-

szek neked, én vagyok a királyi zenész, nem udvari, hanem királyi tü-
csök) elmerülök benne 

szégyellem magam, hogy megdicsértél, hogy elpazaroltad ezt a két 
szót; nekem nem mondhatod többet sem azt, hogy kifogástalan, sem azt, 
hogy fércmunka; de te nem gondolsz ilyen kicsinységekre, bármikor ki-
vehetsz a kincstárból egy díszjelzőt, még csak lopásnak se tekintik, te 
vagy a hangyakirály 

szemünk összeér fényesen, nedvesen, már csak a hártya felbomlott szí-
neit látom, majd azt se; mikor hirtelen elfordulsz, cuppanó hangon válik 
szét a két kocsonyás gömb 

„örülök, hogy tetszett, ha akarod, folytatom” – ingatom fejem szégyen-
lősen 

bólintásodra rákezdek: tri–tré–tri–tré–tri–tré; most meg csak növekvő, 
zsugorodó tömpe orrodat látom, ahogy törzsem mozog előre–hátra 

egy fűszálon méltóságosan hintázva, emelt karral szakítasz félbe 
„érdekelne, hogy kezdted, mikor kezdted, és miért kezdted el a ciripe-

lést, egyszóval: 'érdekelne, mit éreztél az első alkalommal” 
hagyjuk ezt, hangyakirály, inkább hozzád bújnék ismét, szemed felé 

hajlom, de te elhúzódsz, mereven nézel tovább 
,,mondd meg kérlek, ha tudod, mit éreztél az első alkalommal” 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1975. évfolyam 4. számában. 
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meghajtom magam fennséged előtt: ,,mit éreztem ... az ... első alka-
lommal ... „ 

,,igen, és hogy kezdődött” 
,,napsugárzás . . . olyan napsugárzás volt, hogy eltűnt a világ, mellőlem 

a sok kakukkfű–fa, a homok–kavicsok kristályként csillogtak, szerettem 
volna elröppenni a dagadó boldogságtól, hátsó lábammal erős munkába 
kezdtem . . . akkor még észre se vettem, hogy ez a munka hangot ad, ze-
nét, annyira csak az elrepüléssel törődtem ... egy pillanatra úgy tűnt fel, 
hogy isten veletek fűk–fák homokszemek, de akkor meg úgy megijedtem, 
hogy minden erőmmel a kakukkfűbe kapaszkodtam ... ha hiszed, ha nem, 
ez hozta az igazi boldogságot ... látod, hangyakirály, azóta ciripelek” 

,,nem, tücsök – sóhajtasz szomorúan – ez nem elegendő magyarázat, 
kérlek, nézz magadba, igyekezz tisztességesen válaszolni” 

,,ha ... ha tudnád, hogy szeretlek, hangyakirály” – megzavarodom, mert 
hiába igyekszem, lehet, hogy a következő felelet is hamis lesz 

elhárító mozdulatot teszel 
,,de tücsök kedves!” 
„Hát ... az úgy történt, egy reggel megpillantottam a fejem fölött a ro-

mokat, olyan magasak voltak, hogy a tetejüket nem is tudtam kivenni, 
lépcsőzetesen emelkedtek, terjeszkedtek sok apró homokszemből össze-
rakva . . . meleg volt. . . meleg és száraz virágillat körülöttem ... a távol-
ban megpillantottam egy fát, terjeszkedő nagy ágakkal ... amint közeled-
tem felé, egyre hangosabb fűrészelő hangot vettem ki . . . így: trá–trá–trá . 
. . könnyű bemelegedett munka üteme ... illata belém költözött ... vagyis 
én a fába, a szélbe, az ágakba ... trá–trá–trá, kerestem, honnan jön a hang, 
de semmi nem mozdult a napfényben, körbelopakodtam, a hang erősö-
dött, valahonnan a mélyből, nem egy pontról, de minden ág közül jött 
folyamatosan ... érted–e ezt hangyakirály” 

,, tücsök, tücsök, ezt nehéz megérteni, én ismerem a színeket, ismerem 
az illatokat is, de ... „ 

,,hangyakirály! csiklandott–e már valaha a torkod?” 
szomorúan rázod a fejed 
,,pedig hangyakirály, a mélység létezik és vele a bizonytalanság, ezt 

éreztem én a fa alatt, a mindenhonnan jövő fűrészelés közepette, hiába 
erőlködtem, nem láttam semmit ... ez a zavarodottság érlelte meg bennem 
azt, hogy nevet adjak a hangnak: furamadár” 

,,miért madár” 
„mert ha mindenhol van, akkor szállni is tud ... és ha már neve lett, 

megkíséreltem utánozni a szűnni nem akaró trá–trá–trá közepette 
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,,de miért?!!” 
,,hát, hogy ne kínlódjam. . . nehezen ment, nyomott az érzékcsalódás, 

de mikor az első hangokat kiadtam, legalább nem hallottamegy időre a 
furamadarat ... aztán mind önfeledtebb lettem, bántam is én, hogy a trá–
trá–trá és a tri–tré–tri–tré–tri–tré között különbség van ... ha kifáradok, a 
romépítmény boltíves folyosója alá menekülök, itt hűvös van és nincs 
furamadár ... itt találkoztam veled is, érdekes, hogy megszeretted a ciripe-
lésemet, hallgatnád órákon át, de látom rajtad, nem fognád fel, észre se 
vennéd a furamadarat” 

„az előbb szerelmet vallottál, most meg idegenkedsz tőlem, hogy nem 
ismerném fel azt, ami nem is létezik” 

,,megmondjam neked, mi a te életed? önámítás!” 
„igazad van, tücsök, sohasem állítottam az ellenkezőjét, mit szólsz eh-

hez, tudtam mindig” 
szemben állunk a boltívek alatt, alig veszlek ki a beszűrődő fényben 
„és hangyakirály, te szereted a félhomályt is ... mi érdekel téged az 

életben?” 
,,minden, minden, amiről egy királynak tudnia kell” 
közeledsz, nagy fekete nedves szemünk összeér 
,,folytasd tücsök, folytasd botladozó ciripelésed, nekem remekmű, bot–

la–do–zó remekmű” 
rákezdem: tri–tré–tri–tré–tri–tré 

 
II. 

 
tri–tré–tri–tré–tri–tré. . . ébredés közben lassan fogom fel, hogy fejem 

mellett kutya elnyújtott nyakkal alszik, néha szusszan egyet, mikor a tü-
csökciripelés felerősödik 

kényelmetlenül aludtam a gumimatracon, ha egyet fordulva a földre 
huppanok, szerencsére nem nagyot esem 

fölöttem a magasnövésű fenyők mozdulatlanul fúródnak a levegőbe; 
fekve szemlélve a fák koronája: fordított világ, fehér gyökerek és fekete 
föld fényképnegatívja 

felülök, a kutya is moccan, felüti fejét, nyújtózik, mereven nézzük 
egymást, most már eljut tudatomig az is, hogyan fogadtam őt, mikor fél-
álomban letelepedett mellém 

nem szeretem az állatokat, egy fokon túl csalódtam bennük; és az em-
bert szeretem? nála nem a csalódás az elsőrendű kérdés, nem szabad an-
nak lennie; az állattal folytatott harc (vagy barátság) egyenlőtlen,  mert a 
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titkai nem érdekelnek; és az ember? vele még akkor is újratermelődnek az 
esélyek, ha állat vagy halott alakját veszi fel 

kibújok a hálózsákból, ekkor villan eszembe, hogy lám, soha nem volt 
még alkalmam emberekkel igazából összemérni az erőmet: felfedezni a 
legjobb módszert megsemmisítésükre vagy barátságuk elnyerésére; mi az, 
hogy összemérni erőmet? férfinek kellett volna születnem, ha szenvedek a 
szétszórtság miatt; de az vagyok, aki vagyok, még akkor is, ha magam 
fedezem fel újra a közismert dolgokat; a kutya is az, ami 

ez a Templomok Völgye is, ahova éjjel háromkor érkeztünk meg sze-
mélyvonattal, piszkosan, egész napos utazás után; a kopár hegyek között 
minden kis állomáson bronzbőrű gyerekek árulták a narancslét, az olvadó 
csokoládét, villogó szemmel, fáradhatatlanulnéztek jobbra–balra, futottak 
az induló vonat után; piszkos körömmel vakargattam még mocskosabb 
lábamon a szúnyogcsípéseket 

itt minden más, a Templomok Völgye beljebb esik a tengerparttól, még 
beljebb, a dombok mögött épül a mai város, fehér toronyházaiból semmi 
nem látszik ide; elmúlt a nyár, a reggelek langyosak, semmi sem egyér-
telmű itt, a nap erőszakossága is hatástalan 

mozdul mellettem a gumimatrac, Vade ébredt fel 
együtt jöttünk ide, mióta északon találkoztunk, együtt utazunk, mindig 

dél felé; egyszer megkérdeztem tőle, mi lesz, ha eljutunk délre; ostobaság, 
válaszolta, délre sohasem jutunk el 

pedig most itt vagyunk a Templomok Völgyében 
éjjel kettőkor szálltunk le a vonatról, elindultunk a párátlan éjszakában, 

vállamon hátizsák, kezemben görögdinnye; héja tengerkék volt a szürkü-
letben, rászegezett tekintettel lépkedtem, szerettem volna kinyitni, vajon a 
húsa milyen színű 

már vagy fél órája gyalogoltunk 
– mi lenne, ha felvágnánk a dinnyét 
– szomjas vagy? 
– igen 
nem vágtuk fel, mentünk tovább; lassan növekvő fekete tömegével fel-

tűnt az első templom: fémesen fénylettek a hengeres oszlopok, leszögez-
ve, függőleges nyilvánvalósággal; felül a szegély összekötött, lezárt, ha-
tárt szabott 

kezemben a himbálódzó hálóval haladtam előre, mögöttem Vade még 
jobban megterhelve; mit nem eszelek ki „összekötött, lezárt”, bizonyosan 
csak annyit éreztem, hogy a téglalapalakú építményben csillagként kering 
a gyöngyházszínű odaadás – ilyen melegben az elvont fogalmak testet 
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öltenek – oszlopai mindent befogadnak, átőrölnek, üzlettárssá vált istenek 
lesik a vendégeket 

az úton álltunk, szemben az áttört épülettel, karom előrelógott, vártam, 
Vade szemében tükröződött a vöröslő ég 

a következő templom tágasabb volt, cella nélkül, kimagvalt gyümölcs; 
oszlopai között a meleg kergetőzött a langyossal, hangszer pontosságával 
éreztem, hogy megérkeztünk 

a harmadik még távolabb ágaskodott, egyetlen megmaradt sarka: kiter-
jesztett szárny, győzelmi angyal légies körvonala 

a negyediket már meg sem találtuk 
Vade előttem baktatott magas vékony alakjával, nagykarimájú kalap-

jával, én szapora léptekkel követtem (ilyenkor értem meg, miért hív 
Gömbvillámnak) 

– hova megyünk? 
– délnek 
– de most hova megyünk? 
keskeny orrával a levegőbe szimatolt 
– nem messze, ahol a fenyőerdő van 
valóban, rövidesen Vade jobbra fordult egy jelzőtáblánál, ahonnan 

keskeny dűlőút vitt a sátorozáshoz kijelölt helyre; egyetlen sátor állt; 
Vade megkereste a kutat, a vízhúzásra kutya termett ott; 

– reggel hatkor kelünk – mondta Vade lábmosás közben –, hogy még 
hűvösben meg tudjuk nézni a templomokat ... nem kell sátrat verni, csak a 
gumimatracokat fújjuk fel, meleg van 

megkerestem a pumpát, közben ujjaimon számoltam ki, hogy hány órát 
tudok aludni 

lám, én ébredtem fel előbb, Vade még csak most nyújtózik; csend van, 
megmosakodva, megfésülködve, felöltözve rendezgetem a hátizsákom; 
időnként gépiesen Vade felé fordulok 

– kelj már fel . . . mire vársz, süt a nap. . . észrevesznek és fizetni kell 
... kelj fel, mert lepisilnek a kutyák ... nem tréfálok, a táskarádiót lepisili a 
kutya 

Vade felugrik, öklét fenyegetően emeli fel vékony nyaka fölé: 
– eb! 
ismerkedve körülnéz, nyújtózik, karjával köröz, pipiskedik, a fák csú-

csa felé fordítja tornázástól eltorzult arcát hátizsákomon kuporogva figye-
lem mozdulatait 

– milyen érdekes szó a „sudár”, su–dár, su–dár 
– sudár? mi benne az érdekes 
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– mondd el sokszor egymásután, majd meglátod, milyen üres 
Vade rámszegezi tekintetét, oldalvást mosolyog 
– hm, Gömbvillám 
persze, neki semmi sem idegen, semmi sem üres, azt is mondhatta vol-

na, ,,hm, megértem, de el nem fogadhatom, sajnálattal kell közölnöm, 
hogy a fenyőfák egyenesek, az éjszaka után a nappal jön, és ellentétben a 
napkoronggal, a hold nőni és fogyni tud” 

mi pedig megyünk dél felé 
 

végre kilopódzunk a nyitott kapun, a nap már teljes erejével tűz 
– még szerencse, hogy elmúlt a nyár 
az országút túlsó oldalán kis dombon emelkedik az éjszaka utoljára lá-

tott csonka épület, az oszlopok mennyezet–szegély nélkül merednek a 
levegőbe 

– szomorú, hogy nincs befejezése 
– na és ha lenne? 
az éjszakai fémes oszlopokról kiderül, hogy mézszínű kő; a közeli céd-

rusok súrlódása a szélben hangos, az úttól egyre beljebb haladunk a ledőlt 
oszlopkorongok, kiásott és ki nem ásott halmok között; letelepszünk reg-
gelizni, hideg tejet kenyérrel; gyík bújik elő, tűnyelvével fürgén megérinti 
a kenyeret, elkúszik 

– nézd, már megint itt van – mutatok hűlt helyére 
– honnan tudod, hogy ugyanaz 
– könnyebb elképzelni, hogy ugyanaz visszajön 
– pedig nem ugyanaz 
ekkor megszólal a közeli cédrusban a furamadár 
– képzeld, Vade, az éjszaka megint a hangyakirállyal álmodtam 
––· nem sok időd lehetett rá 
az ismét előbukkanó gyíkot nézem, ez valóban egy másik,  csonkafar-

kú 
– hogyan tud a gyík törött farokkal futni? 
– látod 
– azt mondta a hangyakirály, hogy a látszat ellenére és sokkal idealis-

tább vagyok, benned több az egészséges erő, annak ellenére, hogy te vá-
gyakozol folyton új és nagy dolgok után 

– ezt én eddig is tudtam ... ehhez nem kellett hangyakirály 
– gondolod? ... azt is mondta, hogy neked kellene az én fegyverhordo-

zómmá válnod 
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– a tied nem éppen, de a magamé szívesen ... különben is, hívd ide a 
hangyakirályodat, ha olyan jó tanácsokat tud adni, talán a dinnyét is elci-
pelné 

– a hangyakirály nem dinnyecipelésre való 
a hideg tej íze lassan oszlik szét szájpadlásomon, összepakolom a ke-

nyeret, türelmesen várok, amíg Vade távcsövével végigkémleli a völgyet 
– régen, amerre látsz, mindenütt mocsár volt. . . valósággal kipusztul-

tak innen az emberek 
– emberek? 
– igen; mi van ebben meglepő – megint szeméhez emeli távcsövét, 

csak széthúzott száját, hosszú ujjait látom 
– éjszaka a vonatban azt mondtad, itt régen istenek laktak! 
Vade körülményesen elzárja távcsövét, felemeli a hátizsákot, int, hogy 

segítsek, utolsó pillantást vetünk, nem hagytunk–e itt valamit; elindul-
tunk; 

amennyire a hátizsák engedi, mellé szaladok 
– azt hiszed, nekem mindegy, istenek vagy emberek laktak itt ... én el-

hittem, pedig éreztem, hogy lehetetlen . . . de meggyőztél, az arcod, a 
szemed ... Vade, nem segítesz semmiben ... én el akartam hinni, amit éj-
szaka mondtál, látod, ez lett belőle! 

megáll, rámhunyorít, két tenyere közé fogja arcomat, így állunk a ré-
zsútosan tűnő napban, a nagy réten, egymással szemben, megdőlve a háti-
zsák súlya miatt 

– pedig olyan egyszerű ez, Gömbvillám, komolyan mondtam, amit 
mondtam, hidd el, hogy itt laktak, sőt most még inkább itt laknak, higgyél 
nekem és ne okoskodj 

kézenfogva megyünk az ásatások, a múzeum felé; benn az épületben 
elszakadok tőle, a melegben nem tudok összpontosítani, olyan lassan ha-
ladni, mint ő, végigfutom az ősemberi leleteket, a kőedényeket, az archai-
kus szobrokat; kijövök a napra, elindulok a még legépebb templom felé, 
melyet éjszaka elsőnek pillantottunk meg; felmászom lépcsőzetesen 
emelkedő talapzatára, egy–egy lépcsőfok a térdemig ér, a hűvösséggel, a 
széllel: zenével, végre nyugalom száll meg 

egy oszlop tövébe telepszem le, el is aludnék, de autók állnak meg az 
úton, lármás esküvői menet közeledik, elhelyezkednek a templom előtt, 
fényképezik a fiatal párt, vőfényekkel, nyoszolyókkal, majd azok nélkül; 
önfeledten nézem őket, mint moziban; egyszercsak feketeruhás, fekete 
kalapos férfit pillantok meg mellettem, inkább fölöttem, olyan közel áll, 
mintha hozzám tartozna; fehérkesztyűs keze mozdulatlanul támaszkodik 
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sétabotjára, messze néz, majd egyre közelebb maga elé a fűbe, a kő pere-
mére, végül rám 

– velük jött? – kérdem 
– nem 
– nem is ismeri őket? 
– nem 
– de idevalósi 
– miből gondolja? 
vállat vonok, széles karimájú kalapját, ugráló barna szemét nézem 
– úgy áll itt a templom lépcsőjén, mint gazda a háza küszöbén 
– pedig elutazom ... nem jönne el velem? 
– hova? 
botjával előre mutat, arca árnyékban van, hunyorítva figyel engem 
– miért utazik el? 
– hogy világot lássak 
lehúnyom a szemem (vakít a feje mögül sütő nap), házakat látok, csupa 

hófedte házat, a hidegben egyéniséggé aszalódott menedékhelyet, ahol a 
tető és a falak mindent meggátolnak, elzárnak, elérhetővé, tapinthatóvá 
tesznek 

hosszan néz 
–nos? 
– hát csak menjen, de ahogy elnézem, jobban tenné, ha itt maradna 
– kis jósnő ... ha nem lenne szőke, azt hinném, cigánylány 
közeledik arcomhoz, szeme komoly, szigorú 
– azt hiszi talán rólam, hogy nem vagyok kalandor? 
hátrálok, kalandor, mit jelent az, hogy kalandor, pontosan itt a tűző na-

pon, a szűnni nem akaró nyárban, az oszlopok között futó szélben, a 
templom talpazatnyi lépcsőjén mondja ezt nekem, nem tudom mi az, 
hogy kalandor, ördög vagy isten; a férfi fekete kalapja mögött, messze a 
réten észreveszem Vade hosszú imbolygó alakját 

szeme még áthatóbbá válik, sürgetve hadarja 
– elegem van az oszlopcsarnokokból, a szabadon futkosó szélből, a 

nyárilakokból, szeretnék emberek között élni, azaz magam és az emberek 
között 

megfogom a karját 
– miért mondja mindezt nekem? 
–·ünnepélyes hangulatban vagyok, kisasszony (keménygallérját húzo-

gatja) az indulás pillanatában az ember sok mindent elmond ... de jobb is, 
hogy nem jön, hogy nem csatlakozik egy ilyen magának való emberhez 
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egyenes tartással indul az út felé, gépkocsijába ül, beindítja a motort, 
még szívélyesen felém int, fehér kesztyűs keze világít a fényben, meg-
adóan, békéltetőn 

– ki volt ez? 
– magával akart vinni 
– hova? 
– látod, észak felé 
– és te miért nem mentél? 
– ültem volna egy idegen kocsijába? nem ismerem őt ! 
– engem se ismertél 
– de neked nem volt autód 
Vade felkap, táncol velem a templom kövezetén, letesz középen egy 

négyszögletes kőlapra, nevetése elhal, lihegve eltávolodik tőlem 
– nézd csak, hova ültettelek – tovább hátrál, mögötte a csarnokon túl a 

völgy elterül, cédrusfa lombja 
– szívesen itt maradnék még egy–két napig (leugrom a kőtömbről), sát-

rat verhetnénk ... nappal feljönnénk ide az oszlopok közé a szélbe ... 
– nem, Gömbvillám, nincs időnk nyaralni, tovább kell mennünk 
felsegítjük egymás hátizsákját; a déli napon, a száraz fűben, ugráló 

tücskök között egyenesen az út felé tartunk 
– hová megyünk? ... mikor jutunk oda? ... mitől függ, hogy odajutunk–

e vagy sem? 
– tőled, egyedül tőled, Gömbvillám 
– miért tőlem? ... hogyan kell viselkednem hozzá? 
– érezned kell 
hátrapillantok a templomra, felé intek, megadóan, békéltetőn; 

Vade megy elől, nem néz hátra, még sohasem láttam, hogy hátranézett 
volna; megállok egy cédrusfa alatt 

,, trá–trá–trá” 
– meg kellene találni mégis egyszer a furamadarat 
Vade kézenfog 
– nincs rá időnk, Gömbvillám, de ha nagyon akarod, a következő céd-

rusnál megállunk 
elengedi a kezem, a keskeny úton előre siet, én utána fürgébb léptek-

kel, igen, elhatározom, hogy a következő cédrusnál megállunk, történjék 
is akármi, a következő cédrusnál ... 
 

III. 
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,,félek kimondani ... ” 
hangyakirály a trónján ülve biztat 
„hallgatlak, tücsök, megígérem, nem ítélkezem fölötted bármit is mon-

dasz” 
,,igen, de akkor minek beszéljek?” 
,,azért, hogy megkönnyebbülj” 
„könnyű vagyok én, hangyakirály, kezdettől fogva, soha nem éreztem, 

hogy súly lett volna rajtam” 
,,pedig a súly létezik, tücsök, és: vele a mérlegtálca” 
lassan száll le trónjáról 
,,ülnél–e velem libikókára, tücsök kedves?” 
közeledik, már csak a nagy fekete nedves félgömböket látom, végül azt 

sem 
,,mi az a libikóka ... hogyan kívánsz tőlem ilyet, ha nem ismerem a ve-

szélyeit . . . légy olyan jó, inkább hallgass meg engem” 
,,hallgatlak” 
,,bevallom neked, megtaláltam a furamadarat, északon bukkantam rá, 

együtt járjuk a világot azóta” 
,,így már nem is zenélsz?” 
,,hogyne zenélnék ... ha akarod, itt a romok alatt, vagy a cédrusfánál?” 
,,a cédrusnál” 
méltóságosan követ engem 
,,boldog vagy–e tücsök, hogy megtaláltad a furamadarat?” 
,,boldog vagyok–e? ettől féltem, hangyakirály, hogy mást mondok, 

mint amit akarok, nehéz erre válaszolni, mert lehet, hogy a furamadár 
talált rám ... nem tudom, melyik igaz, ha az előbbi, biztosan boldogabb 
vagyok, mintha az utóbbi . . . de látod, nem tudom, és ez a bizonytalanság 
éltet, ezért tudok még most is ciripelni” 

a cédrus alá érünk 
,,na, halljuk, tücsök, mit tudsz” 
én pedig rákezdem 
,,tri–tré–tri–tré–tri–tré (megállok, rásandítok, folytatom) tri–trétri– tré–

tri–tré” 
körbejárja a fát, figyeli az ágakat, hozzámlép, közeledik az arcomhoz, 

közeledik lassan, szemünk ismét nedvesen, melegen összeér 
,, tücsök, királyi zenész, most mondd meg, boldog vagy–e” 
pillanatra megszédülök, szeretném azt válaszolni, hogy igen, bizony, 

boldog vagyok, hangyakirály, vagy szótlanul a fekete félgömbökön 
a félhomályban ingani, hintázni 
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de egyetlen ugrással kiszakítom magam, a fán termek, fürgén eltűnök a 
terjeszkedő száraz tapintatú levelek között, onnan kiáltok le 
torkomszakadtából 

,,igenis fenség, bátran mondhatom, hogy boldog vagyok” 
innen az erős fényből, felemelt fejét, kezét csalódottnak látom, a fél-

homályban taplóvá fakult szemét révetegnek 
a romok közül magammal hozom a hangyakirály trónját, hellyel kíná-

lom, a cédrus baldahinja alatt, messziről, lassú kézmozdulattal int 
,,.folytasd tücsök kifogástalan remekművedet” 
,,nagyon kérlek, ezt ne mondd, mert akkor nem tudok zenélni” 
„tudsz te zenélni nélkülem is, tücsök–kedves, az előbb szerettem volna 

libikókát játszani veled, az én hibám, hogy visszautasítottál, másra kérte-
lek, mint amire képes vagy ... folytasd remekművedet, ha azt mondom, 
hogy kifogástalan, akkor az ki–fo–gás–ta–lan ... engem nem a bizonyta-
lanság éltet, mint téged” 

,,hát micsoda?” 
,,én vagyok a hangyakirály!” 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 

Rövidzárlat* 
 

Van egy nagy orvosságosüveg és egy kanál. Az orvosságosüvegnek szája 
van, és megeszi a kanalat. Aztán jön a pemzli és a szappanhab, és beta-
karja az egészet. A szappanhab alatt azonban tovább mozgolódnak a 
mondatok. 

– Képzeld el, Máriát elgázolta a villamos. 
– Gábor bele fog őrülni. 
– Ha Máriát nem gázolja el a villamos, akkor se tartott volna már soká-

ig a viszonyuk. Gábor szakítani akart vele. 
– Miért akart volna szakítani vele, amikor majd megőrült érte? 
– Mária fűvel–fával megcsalta ... 
Nem igaz. Vele se csalta meg. Néha szeretett volna telefonálni Máriá-

nak: ,,Nézze, Mária, legyen a szeretőm.” Ilyen egyszerűen. Ez így őszin-
tén hangzik. De sohase merte felhívni. 

– Képzeld el, Máriát elgázolta a villamos – ez már nem a szappanhab 
alatt mozgolódik, már régen lemosta a borbély az arcáról a habot. Fizetett. 
Kijött az üzletből. Aztán jött a játéküzlet, egy színes labda gurult az üveg 
mögött, a tejcsarnokban két üveg és négy kifli, beszállt a liftbe, és most itt 
ül a felesége ágya mellett. 

– Szóval megdöglött az őzike. 
– Elgázolta a villamos ... 
– Ronda kis dög volt. 
– De hiszen nem is ismerted. 
– Hogyhogy nem ismertem, hát nem te mesélted, hogy Pistával is ki-

kezdett? 
– Én csak azt mondtam, amit másoktól hallottam, és különben is elgá-

zolta a villamos. 
– Megdöglött az őzike. 
A szappanhab alatt ez egészen másképp hangzott. Karcsú combok 

nyúltak ki a fehér habból, és egy parányi vércsepp, csak annyi, mint a 
megsebzett galamboké. Mária a szappanhab alatt lila kis bársonykalapot 
visel, tejszínű tüllel van bebugyolálva a bársony. Hihetetlenül jól áll Má-
riának. Ebben látta utoljára. Mária olyan szép, hogy mindenkinek hara-

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1975. évfolyam 4. számában. 
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gudnia kellene rá, hogy Gáborhoz tartozik. De Mária olyan kedves, hogy 
senkise haragudhat rá. Ilyeneket tud mondani: 

– Teodor, ha nem lenne nős, magát választanám férjül. 
– Teodor biztosan elválna a kedvedért – féltékenykedik Gábor. 
– Isten ments. Nem lenne jó feleség belőlem. Mindig megcsalnám ve-

led, s ezt igazán nem érdemelné meg. 
Ha beszél, néha kedvesen csücsöríti a száját, egy kicsit csúfondárosan, 

de senkinek se mond rosszat, inkább hízeleg. Ha elkezd fecsegni, nem 
lehet betelni vele. S hiába gázolta el a villamos, tovább beszél, a borbély-
nál is, a kirakatok előtt is, a tejcsarnokban is, a liftben ... Kár, hogy valaki 
mindig közbeszól. A borbély is, amíg a borotváját feni. 

– A kedves vendég, az más, a kedves vendégnek magasiskolája van ... 
– Így mondja – magasiskolája. Magasvasút, alacsony vasút, karcsú 

vasút . . . És az egész mondatba belefitoskodik Mária kalapja, mintha egy 
kedves törpe lila orrát mutogatná. 

– Én csak egy laikus borbély vagyok, de annyit én is tudok, kérem szé-
pen, hogy az egész futballbajnokság business. Akinek több moneyja van, 
engedelmet kérek, az ... 

Persze, ezt az egész magasvasutat be lehet dugni az alagútba. Úgyse 
kell válaszolni, a szappanhab és a borotva megoltalmaz ettől. Mária sza-
vai átcsillognak az alagúton. És a kirakat labdái is hiába gurulnak ... Jön a 
villamos ... Fülsiketítő csengetés ... Lehetetlen ... Itthon azonban a villa-
mos se segít, itthon mindenre válaszolni kell. 

– Teodor, már megint nem figyelsz? 
A feleségének néhány hónapja elgörbült a szája. Most ebből a ferde 

szájból különösen bántóan sisteregnek a szavak. 
– Megdöglött az őzike. 
Mit lehet egy ilyen ferde szájjal csinálni? Bele kellene tömni Mária lila 

kalapját, az orvosságosüveget és a kanalat. De erre nincs idő. Válaszolni 
kell. Folyton válaszolni kell. 

– Ki mondta? 
– Mit mondott? 
– Ki volt még ott? 
– Kivel? 
– Kinek? 
– Hol? 
– És a fejét is szétroncsolta a villamos? 
– Nem? 
– Csak a lábát? 
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– És hogy nézett ki? 
– Már háromszor mondtam, nem tudom, hogy nézett ki. Én nem vol-

tam ott. 
– Valaki csak látta? 
– Tudod, hogy van az, mindenki mást mond. 
– Jó, de hát mit mondanak? 
– Azt mondják, hogy a lábán ment keresztül a villamos . . . És ahogy 

hanyatt esett ... 
– Ezt már hallottam. 
A mondatok rosszabbak, mint a villamoskerekek. Teljesen összegyűrik 

a tüllbe bugyolált lila kalapot. Mária egy ideig kedvesen szuszog a kere-
kek alatt. Úgy tesz, mintha aludna. De egyszerre csak hatalmas, puffadt, 
kövér hullává válik. A szája jobboldalt kissé el van ferdülve. Bazedovos 
szemekkel bámul az orvosságosüvegre. Nem lehet ránézni, tovább kell 
hadarni a válaszokat. Pedig egy napban nincs is annyi mondat. Néha 
semmi se történik, mindössze egy hallgatag utcaseprő ballag az úttesten, 
aztán jön egy kéményseprő, s erről eszébe jut, hogy fel kellene adni a 
lottoszelvényeket. A borbélynál esetleg a magasvasút mozdonya rohan a 
szappanhab alá. Itt, ebben az agyonbútorozott szobában óriási a forgalom, 
emberek ágálnak, járművek szaladgálnak, de kint az életben mintha leállt 
volna a közlekedés. A felesége mégis fel akarja forgatni az egész utcát, 
azt szeretné, ha a kémények és házak is beszélnének egymással, s plety-
kálnának a templomtornyok. 

– S aztán mi történt? 
– Hányan voltak a kávéházban? 
– Milyen ruha volt az őzikén? 
Fogalma sincs, milyen ruha volt rajta akkor, már az azelőttire sem em-

lékszik. 
– És Béla nővérén? 
Azt se tudja. Időnként megszemléli a kirakatokat, kinéz egy–egy női 

ruhát s utólag abba öltözteti az ismerősöket. Ha némelyik ruha erősebben 
vésődik az emlékezetébe, előfordul, hogy többen is ugyanazt viselik. 
Ilyenkor a felesége méltatlankodik. Minden ruhadarabot külön–külön 
számon tart. Mohón turkál a kirakatokból utólagosan elővarázsolt holmi 
között, mintha ő akarná felölteni, pedig hét év óta pongyolán és hálóingen 
kívül nem volt szüksége semmiféle ruhadarabra. 

Legjobban mégis a párbeszédek érdeklik. Reprodukálni kell teljes pon-
tossággal: Mire ő. Mire én. Mire amaz. Mire emez. Egy–egy érdekesebb 
részletet többször is elismételtet. 
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– Nem vagy még fáradt? 
– Csöppet sem. 
De ő halálosan fáradt. úgy látszik, a betegségbe az egészséges ember 

hamarabb belefárad, mind maga a beteg. Hét év óta megálltaz összes kör-
úti forgalom. Hallgatnak a házak, a templomtornyok, az emberek nudisták 
lettek, kifogytak a kirakatok, a divatszalonok és a zöldségüzletek. De itt 
folyton kell árulni a szavakat, a mondatokat. Egyre göngyöli rőfre, méter-
re, kilométerre. És soha sincs inventúra, nem lehet azt mondani, hogy 
Béla nővére meztelenül ment az operába. Mert őszerinte valóban mezte-
lenül ment, egyáltalán nem is nézett rá, se a retiküljét, se a kisestélyijét 
nem látta. 

– Milyen színű volt? 
– Olyan bordós. 
– A múltkor is a bordó ruhájában volt. 
– Hát akkor hupikék! 
A hupikék se használ. A hupikékből is baj lesz. Orvosért kell telefo-

nálni. És minden orvosságosüvegnek dupla szája nő. Rettenetes látvány, 
ha valakinek a könnyei az elferdült szájába csorognak. 

– Ugye, már szeretnél megszabadulni tőlem? 
– Ugye, már az utadban vagyok? 
– Ugye, már a halálomra spekulálsz? 
Ugye ... Ugye ... Hol van az az orvosságosüveg? Pedig ide a szobába 

nem érnek el a villamossínek. Itt nem járnak villamosok. Itt nincs gázolás. 
Itt életfogytiglan lehet haldokolni. Mária pedig ezalatt gyanútlanul kilép a 
kapun, és a lila kalapot elsodorják a kerekek. 

– Megdöglött az őzike ... 
Az orvos szerint még évekig is eltarthat ... Hacsak nem jön valami vil-

lamos. De hát a szobában nincsenek sínek, csak orvosságosüvegek ... 
Igaz, amikor pár hónappal ezelőtt a szája elferdült, akkor azt gondolták ... 
Azóta semmi változás. Legfeljebb mintha meghízott volna ... Talán, azért 
is, mert még kevesebbet mozog. Azelőtt gyakrabban felült az ágyban. 
Most már csak fekszik, de azért állandóan éberen figyel. Gyanakvóan és 
felelősségre vonóan. 

– És még ki volt ott? 
– És aztán te hova mentél? 
Pedig tudja, hogy vannak dolgok, amikről nem számolhat be. Hét év 

alatt mindenféle történik. Hét év alatt nem lehet mindenről beszámolni. 
Az a pár elhallgatott mondat ellenségesen lebeg közöttük. ,, Tudom, hogy 
nem mondtál el mindent, mert nem is akarom, hogy azt a bizonyos dolgot 
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elmondjad. De így jogom van hozzá, hogy minden mondatod mögött szé-
gyenteljes hazugságot sejtsek.” Talán Máriát is azért gyűlöli, mert azt 
hiszi, hogy neki is viszonya volt vele. 

– Nem döglött meg! Elgázolta a villamos ... És nagyon tévedsz, ha azt 
hiszed, hogy én és Mária ... 

– Ezek a dolgok engem nem érdekelnek. De a szeme most is gyanak-
vóan és felelősségre vonóan csillog. 

– A ti híres Máriátoknak tulajdonképpen szerencséje volt, hogy neki-
ment a villamosnak. Csúnya öregasszony lett volna belőle. 

– Ezt honnan veszed? 
– Az ilyen feslett életű nők hamar öregszenek. 
Ezzel az állítással több szempontból is szembe lehetne szállni. De hát 

minek? A szoba sarkában áll egy váza fonnyadt virágokkal, ha az ember 
huzamosabban nézi, képek úsznak a zöld szálak között. Akkor is, ha to-
vább peregnek a mondatok. Csak jó erősen bele kell kapaszkodni a vázá-
ba. Máskor is sikerült már, most is sikerül. Terített fehér asztalok úsznak 
a vázában. Az egyik mellett ők ülnek ketten. Előttük cukorsüveg alakú 
szalvéták meredeznek. Akkor talán még nem is volt a felesége. Jegygyű-
rűs kezével mohón belemarkol a cukorsüveg alakú szalvétába. A szalvéta 
ellapul, és némi paradicsommártás is maszatolódik rá. Olyan az egész, 
mintha elferdült volna a szalvétának a szája. Könnyen lehet, hogy már 
akkor ... Hogy jobban kellett volna vigyázni. A szalvéták és az arcok ha-
mar deformálódnak. És összevissza vannak maszatolva szomorúsággal. 

– Mindenki megöregszik. 
– Az olyan nők hamarább. 
Szeretne a cukorsüveg alakú szalvéta mögé nézni. De a mozdulatlan 

ágy teljesen eltorlaszolja a hozzá vezető utat. Pedig az ágy mögött bizto-
san csillog valami kedvesség és fiatalság. El kellene tolni az ágyat a szal-
véták elől. 

– Emlékszel még arra, amikor először mentünk kettesben ebédelni? 
– Ha jól tudom, nem erről beszélgettünk, az őzikéről volt szó ... 
Igen, róla és a lila kalapról, amit elgázolt a villamos. Azért is lehajol és 

kiráncigálja a kerekek alól. Persze, az is lehet, hogy nem érdemes, mert 
előbb–utóbb mindent elgázolnak a villamosok. A szalvétát nem. Azzal 
már akkor is baj volt, nem lehetett mögéje látni, és tele volt fröcskölve 
paradicsommártással. Előbb még úgy érezte, hogy megvédi Máriát a gú-
nyos szóáradattól. Mária azonban nem szorul rá. ők ketten sokkal 
sajnálatraméltóbbak. A felesége, aki hét év óta nem tud felkelni az ágy-
ból, és ő, aki az ajtóig hazudja a villamossíneket, és azon át szállítja ide–
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oda az embereket és a mondatokat. Közben a mondatok meg sem moz-
dulnak, ott ragadtak az előbbi pillanat száján. Az előbbi pillanat pedig 
már nincs sehol, ilyenformán beszélni se tud. 

– És a borbélynál kik voltak? 
A borbélynál? Kik is voltak a borbélynál? Mária épp most indul át a 

síneken, még fölhívhatná telefonon. ,,Nézze, Mária, legyen a szeretőm.” 
De már késő. A fél arca már tele van szappanhabbal, a játéküzlet ablaká-
ból gurul a színes labda, a tejcsarnokban két üveg tej és négy kifli . . . Az 
összesen hány schilling? Beszáll a liftbe ... 

– És mit fecsegett a borbély? 
De hiszen már ezt is elmondta. Mindent elmondott már. Kifogytak az 

összes mondatok, a szalvétás asztalok kopottan úszkálnak a vázában. Má-
ria is a vázában ül és a borbély is. Kezdje el újból a magasvasutat? Nem 
kezdi el. 

– Ja, a borbély ... Tudod, aztán nem is tudtam végighallgatni, mert egy 
maharadzsa jött be az üzletbe, egy óriási rózsaszín brilliáns volt a marká-
ban, és ... 

A ferde száj még jobban elgörbül. Lehetetlen, hogy szájakkal is lehes-
sen nézni. De a felesége szája nézni is tud. Szemrehányás habzik a szájá-
ból. ,,Belőlem könnyű csúfot űzni.” Nem szól, és ez még rettenetesebb. 
Ki kell előle rohanni a konyhába. Ott van egy orvosságosüveg és egy ka-
nál. Az orvosságosüvegnek szája van, és megeszi a kanalat. De mielőtt 
még megenné, odatartja reszkető kézzel az elferdült száj elé. Az elferdült 
száj nem akarja lenyelni az orvosságot. 

– Kérlek, nyugodj meg ... Nem akartalak felizgatni. 
Egy–két csepp azért így is mellécsöppen. 
Játékosan ugat a szomszédék dakszlija. 
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SZTÁRAY ZOLTÁN 

Az utolsó oldal* 
 

Már harmadszor nézte át az iratcsomókat, nem volt kedve hazamenni. 
Tett–vett az íróasztalán, végül is beszólította a folyosóról az ott üldögélő, 
tányérsapkás altisztet. 

– Átvinné–e ezeket az aktákat Dobos tanácselnök úrhoz? Mondja meg, 
ezek az utolsók s lehet, holnap megint benézek. Ha akadna még valami, 
csak tegyék az asztalomra. 

– Igen, doktor úr – mondta készségesen az altiszt, s hóna alatt az akta-
kötegekkel, betette maga mögött az ajtót. öreg bútor volt a bíróságnál, rég 
mehetne már nyugdíjba ő is, gondolta Sényi, ahogy a becsukódó, barnára 
festett, magas, kétszárnyú ajtóra nézett. Felállt, néhányszor végigsétált a 
tágas teremben, körülhordozta tekintetét a faburkolaton, a mennyezeten, 
majd megállt az ablak előtt s egy ideig nézegette az udvar nagy kockakö-
veit. Visszaült az asztalához, egyenként húzgálta ki a fiókjait, üres volt 
valamennyi. Belátta, semmi értelme a maradásnak. Amikor indulni akart, 
valahogy sutának érezte magát, valami hiányzott. Persze, jutott eszébe, az 
aktatáskája! Az hiányzik, de reggel nem hozta magával, minek is kellene 
az aktatáskája? A folyosón visszanézett az ajtajára. Feketére alapozott 
üvegtáblán, kissé fakult aranybetűkkel még ott volt a neve: Dr. Sényi 
Kálmán tanácselnök. 

A folyosón felállva sapkájához emelt kézzel köszöntötte az altiszt: 
– Minden jót, doktor úr! 
– Minden jót! – Szeretett volna megállni s néhány szót váltani az al-

tiszttel, akit vagy harminc esztendeje ismert, s aki sohase szólította más-
képp csak doktor úrnak, de az visszaült a helyére. A széles lépcsőkön le-
ért az első emeletre, körülnézett, várta, hátha találkozik valakivel, de nem 
látott egy lelket sem. A földszinten a kijáratnál néhányan álldogáltak, ám 
ezek közül senkit sem ismert. Kilépett a kapun a Markó utcára. Megállt 
egy pillanatra, meghúzta a térdét, hátrafeszítette a vállát s mint aki éppen 
elkezd valamit, kimért, határozott léptekkel indult el a Nagy Ignác utcán a 
körút felé. Maga sem tudta, mire gondolt. Emlékek, problémák, gondok 
villantak fel egymás után az agyában, majd egymásra torlódva, zsúfolód-
tak össze. Megjelent előtte a hivatali szobája, a Markó utcai bíróság épü-
lete, a balatonlellei új házuk, a már üresen álló Pozsonyi úti lakásuk. 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1975. évfolyam 4. számában.  
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Mind ez egyetlen képben, mintha egymásra fényképezték volna őket. Va-
lahol már látott hasonlót – jutott eszébe –, ahogy átment a körúton. A ház 
kapujában a házfelügyelőné  várta: 

– Jó, hogy megjött a tanácselnök úr, a kedves felesége éppen most tele-
fonált, arra kéri, várja az esti gyorsnál, annál, amellyel érkezni szokott. 

Megköszönte az üzenetet s megindult a lépcsőn fölfelé. A betett ajtó 
ütődése visszakongott az üres előszobában, a léptei is háromnégyszeres 
hangerővel érkeztek vissza a füléhez. Már csak az udvari dolgozószobá-
ban volt némi bútor, egy széles, csak nagyjából bevetett heverő, egy kis 
fiókos asztalka az ablak előtt s két vedlett bőrülésű, támlájú szék. Az 
egyik sarokban néhány papírdoboz s egy ócska bőrönd hangsúlyozta a 
szoba ürességét. Ezeket a holmikat már le se viszik Lellére, a házfelügye-
lőékre hagyják. A karórájára nézett, még tizenegy sem volt. Néhányszor 
végigsétált a szobán, majd hanyatt vetette magát a heverőn, figyelte a 
mennyezet közepén lévő gipszrózsa mintáit. Akantuszlevél, állapította 
meg. Hogyan lehetséges az, hogy eddig sohase vette észre a nagy, hatágú 
csillár fölött ezeket a leveleket? Olyanok, mint amilyenek a gimnázium 
rajztermében voltak. Ahogy nézte a fodrosan ívelő gipszleveleket, most a 
mennyezeten jelent meg a lellei ház, a Fő utcai bíróság épülete, meg a 
pápai kollégium krétapor illatú rajzterme. Egymásra fényképezve megint. 
Összehúzta a szemét, most eltűntek a képek, s helyettük előbb sárgás–
vörösbe játszó, majd zöldes–lila koncentrikus köröket látott a mennyeze-
ten. 

Dali, villant fel benne, a Dali képei ilyenek! Sokért nem adta volna, ha 
előszedheti könyvespolcáról a tavaly Drezdából hozott albumot, de a 
könyvei is mind Lellén voltak már. Igen, Dali festi így egymásba a képeit 
háttér és dimenzió nélkül. A telefon berregő hangja verte el a gondolatait, 
a feleségét kereste valaki. Ebédre evett néhány falatot, ivott egy pohár 
tejet. Már hetek óta nem volt étvágya, a nyugdíjba menéssel, a 
balatonlellei új házzal, a költözködéssel annyi gondjuk–bajuk volt, hogy 
gyakran eszébe sem jutott az evés. Fogyott is, ma reggel egy lyukkal 
megint beljebb csatolta az övét. Délután nagyot sétált, a Margit–hídon 
átment a szigetre s az Árpád–hídon jött vissza. 

Este nyolckor a Déli pályaudvaron várta a feleségét. A gyors pontosan 
érkezett, a felesége frissen ugrott le a vonatról: 

– Képzeld, ma feltették végre az esőcsatornákat is, holnap befejezik az 
ereszt. Kovács egy angyal, ha ő nincs, nem megyek semmire! S még va-
lami. El se hiszed, megvan a füzet! 

– Füzet? Miféle füzet?–állt meg Sényi. 
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– A füzet, az, amelyet annyira kerestél. Nem emlékszel? Ami miatt 
annyi bajod volt ötvennégyben. Ez – s nagy bőrszatyrából egy kék fedelű, 
ujjnyi vastag füzetet szedett elő– ez, ez ni! 

Sényi már emlékezett a füzetre. Az egyik munkafüzete volt, amelyet 
annakidején a Népbíróságon használt s amelyet a változások után be kel-
lett volna szolgáltatnia a többivel együtt a Belügyminisztériumnak. Világ-
életében pontos ember volt, mindig mindennel el tudott számolni, de ez-
zel a munkafüzetével nem. Hónapokon át kereste;  kereste a hivatali szo-
bájában, a tárgyalótermekben, odahaza. Talán tízszer is jártak nála a bel-
ügyi nyomozók, de a füzet nem került elő. Végül elfelejtette mindenki, ő 
maga is. 

– Hol volt, hol találtad meg?–kérdezte a feleségét. 
– Az íróasztalodban. A középső fiók mögött, nem a fiókban, mögötte, 

oda csúszott be s hiába kerestük. Takarításkor került elő, amikor kitöröl-
tük a portól a fiók helyét. 

Taxival mentek haza. Hogy nem volt egyedül, nem érezte annyira ké-
nyelmetlennek az üres lakást. A felesége igyekezett a konyhában valamit 
összeütni vacsorára, ő pedig az úton hengerré csavart kék füzetet bön-
gészte. A 9. számú munkafüzete volt. Az első bejegyzés az 1951. február 
5–i népbírósági tárgyalásáról számolt be. Militics János, zalátai kulák és 
társai, a népköztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés, a kötelező 
beszolgáltatás elszabotálása, ítélet négy kötél általi halál, három életfogy-
tiglani börtön, vagyonelkobzás, polgári jogaiknak ... Forgatta a füzet lap-
jait. Tizenöt év, kötél általi halál, életfogytiglani börtön, megint halál, 
huszonöt év, halál ... Az utolsó lapon az 1951. szeptember 17–i feljegyzé-
sei voltak: Szabó Péter Pál, 21 éves budapesti lakos, műegyetemi hallga-
tó, idegen hatalom javára elkövetett kémkedés, tiltott határátlépés kísérle-
te. A kihallgatási jegyzőkönyvek kelte, a tanúk neve, címe ... S itt vége 
volt az oldalnak. A füzet borítója belső oldalán se volt több írás. Sényi 
mindig rendben tartotta a feljegyzéseit, a tárgyalás többi. részét, az ítéletet 
a következő füzetbe írta. Mi lehetett az ítélet? Átolvasta megint a feljegy-
zéseit, de az a néhány szó nem igazította el. A felesége szólította a kony-
hából: 

– Kálmán, kész a rántotta, hoztam hozzá kovászos uborkát Lelléről. 
Csinálj helyet az asztalon. 

Az asszony még beszámolt a Lellén töltött napjairól, a házról, a Bala-
ton partjáról, az önkiszolgáló boltról, ahová elsétálhatnak.Tíz órakor lefe-
küdtek. Sényit az éjfél utáni egy órás harangütés még ébren találta. 
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Reggel hat órakor már talpon volt, kiment a konyhába, a kis vörösréz 
főzőben készített magának erős törökkávét s úgy, pizsamában leült a kis 
asztal elé, elővette a kék füzetet. Újra, meg újra elolvasta az utolsó oldalt, 
de nem tudott visszaemlékezni erre a tárgyalásra. Megkísérelte felidézni a 
vádlott arcát, de semmi sem merült fel az emlékeiben, akkortájt hetenként 
volt hasonló tárgyalása. Valójában az ítélet izgatta, vajon, mi lehetett az 
ítélet? A felesége későn ébredt, de ő még mindig az asztal előtt ült. 

Kilencre bement a Markóba. Az asztalán semmit sem talált, úgy lát-
szott, valóban befejezett minden, neki kiosztott ügyet. Ez nem volt nehéz, 
hiszen csak holmi válóperek, gyermektartási keresetek jutottak neki, itt a 
megyei bíróságon, ahol ötvennégy óta dolgozott. Előszedte a magával 
hozott munkafüzetet és egy cédulára felírta az utolsó adatait s a füzetet 
bezárta a fiókjába. Felment a harmadik emeleti irattárba. 

Nem volt meg az ítélet száma, így csak nagysokára jutottak az irattári 
kezelők az ügy nyomára a tárgyalási naplókból. Ám az aktát nem találták 
a helyén, csak egy kartonlapra írt utalást: Átadva a T. Ü. I. nyilvántartá-
sába, 1951. szeptember 19. Persze – jutott eszébe Sényinek –, itt nem is 
lehet a per aktacsomója, csak a titkos ügykezelési irattárban. 

A személyzeti főosztályon engedélyt kért a földszinten lévő T. Ü. I.–
be. A szolgálatos irattáros elkérte a belépőjét s leültette egy asztalhoz: 

– Mindjárt hozom, tanácselnök elvtárs, csak néhány perc. – Valóban, 
két perc sem telt bele, az irattáros vissza is jött, de az aktacsomó nélkül. 

– Sajnálom, az aktát még 1954–ben átvitték a Belügyminisztériumba, 
nekünk semmiféle adatunk nincs az ügyről. Sényi tudta, ez mit jelent, 
hiszen 1953–ban, 1954–ben hónapokon keresztül égették az aktákat a 
Belügyminisztérium Mérleg utcai épületénekalagsorában. Visszament a 
szobájába. Már dél is elmúlt, de nem hoztak semmit sem számára. Akár 
mehetett volna haza, de akárcsak tegnap, most se volt kedve ehhez. Elő-
szedte a kék füzetet, belelapozott itt, beleolvasott ott, az utolsó oldalt ta-
lán hússzor is átolvasta. Hiába, nem emlékezett vissza az ügyre. Telefo-
nált haza a feleségének, azt mondta, dolga van s csak délután érkezik ha-
za. A bírósági étkezdében ebédelt. 

A délutánt megint a harmadik emeleti irattárban töltötte, abban re-
ménykedett, hogy valamiképp nyomára jut az ügynek. Úgy nég óra felé 
feladta a keresgélést s hazament. A felesége azzal fogadta, hogy holnap 
aláírhatják a lakás–eladási szerződést, a vevők összehozták a pénzt s ha 
minden jól megy, holnapután mehetnek is leLellére. Minden lenn van 
már, csak magukat kell vinniük. Estér vacsorameghívásuk volt az asszony 
egyik barátnőjéhez. A vendéglátók kitettek magukért. Roston sült fogast 
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tálaltak vajas burgonyával, Sényi kedvenc ételét. Szürkebarátot ittak hoz-
zá. Hazafelé menet a lellei házukról beszélgettek, mi az, amit még be kell 
szerezniük s a hajóról, amire még kora tavasszal letették a foglalót, s amin 
minden csupa mahagóni. 

A vacsora, a bor csakhamar ágyba parancsolta őket, az üres lakásban 
másra, mint alvásra nem is adódott lehetőség. Szokás szerint megint az 
asszony aludt el először. 

Óvatosan a Bihari János utca felől közelítette meg a bíróság épületét. 
Levette hátáról a hegymászó hátizsákját, kiszedte belőle a Sirály II. há-
romágú horgonyát a hosszú, sárga nylonkötéllel.Bakancsát teniszcipőre 
cserélte s az egyik ablakmélyedésben elrejtette a hátizsákot. Körültapo-
gatta magát, de semmi kifogásolni valót nem talált a sötétkék edzőruhá-
ján. A járda szélére állt, megszámolta a harmadik emelet ablakait, az irat-
tár ablakai a hetedikkel kezdődtek. A kötél végét a bal csuklójára hurkol-
ta, a laza karikáit a bal karjára vetette, majd jobb kezével néhányszor 
meglóbálta a horgonyt s megcélozta a tizedik ablakot. Talált. A horgony 
fennakadt az ablak párkányán. Teljes súlyával ránehezedett a kötélre, még 
rántott is egyet rajta, a horgony tartott. Pillanatok alatt kúszott fel a köté-
len, az ablakot az első kísérletre benyomta, beugrott az irattár hosszú, 
polcokkal teli helyiségébe. Mindjárt megtalálta, amit keresett: ott volt az 
aktacsomó, hátán nagy fekete betűkkel: Szabó Péter Pál. Belenézett, igen, 
ez az, 21 éves, műegyetemi hallgató, kémkedés. A hóna alá szorította az 
iratköteget s rohant az ablak felé. Ám meglepetten tapasztalta, az ablak 
zárva volt. Szaladt a másikhoz, az is. Végigrohant a termen, egyetlen ab-
lak sem volt nyitva. Megszámolta az ablakokat, a harmadiknál megállt. 
Ez az. Kinyitotta az ablakszárnyakat, de a párkányon nyoma sem volt a 
horgonynak. Sorra nyitogatta az ablakokat, de sehol sem találta a hor-
gonyt, a kötelet. Kitört rajta a félelem: ide–oda rohangált a teremben, ajtót 
sem talált sehol. Jaj, vissza kell tenni az iratcsomót! – visított fel benne a 
rémület. Megtalálta a sötétben ásítozó helyét, de csak félig sikerült vissza-
tolnia az iratcsomót, valamiben megakadt. Visszahúzta, hogy megnézze, 
miben. Visszahőkölt. Az aktaköteg után egy emberi kéz nyúlt ki a polcról. 
Rémülten hátrált, de a fehéressárgás színű, tészta–szerűen nyúló, fonnyadt 
kéz követte. Kígyózó mozgással nyúlt utána, már látta a görcsös csomó–
szerű könyököt is, az elvékonyodó felsőkart. Átszaladt a terem másik 
oldalára, de valamiben megakadt a lába. Most vette észre, hogy a terem-
nek ezt az oldalát már keresztül–kasul fonták, hálózták ernyeteg, hullaszí-
nű, végtelenül hosszú kezek, lábak. Valamennyi ő utána nyúlt, az ő lába 
elé vetettek akadályt. Megelevenedtek a terem polcai is, ahol eddig egy–
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egy aktacsomó volt, most egy kéz, egy láb, egy bordáját mutogató torzó 
kígyózott, vonaglott. Néhol aszott bőrű, fogukat vicsorgató koponyák 
lengtek hosszú, sárga nylonkötélen. Hirtelen az egyik ablakhoz rohant, 
könyökével kiverte az üveget, átvetette magát a párkányon s megkapasz-
kodott az ablak mellett húzódó esősatornában, majd szinte ráfonta magát. 
Lenézett a mélybe, de nem látott semmit, csak sötétséget. Lassan kezdett 
lefelé csúszni. Ekkor vala:mi hideg nyirkosságot érzett a torkán. Felné-
zett. Az egyik, az ablakon is utánanyúló, fonnyadt, ujjcsontjait mutogató 
kéz ragadta torkon. Még vett egy lélegzetet, majd eleresztette az esőcsa-
tornát s zuhant, zuhant a mélybe, zuhant a sötét semmibe s üvöltött, ahogy 
csak a torkán kifért. 

A felesége rázta fel, ahogy szédülten felült az ágyban, nem tudta, hol 
van. 

– Kálmán, mi bajod van, Kálmán? – hallotta végre a felesége hangját. 
– Kálmán, valami rosszat álmodtál? Akkorát kiáltottál, mintha öltek vol-
na. Rosszat álmodtál? 

– Az irattárban ... , a hullák ... , úgy lógtak a polcokról ... , úgy lógtak, 
mint Dali .képein ... , mint az órák. Emlékszel arra a képre? Az órákra a 
döglött hallal? Arra a képre, amit nem lehet elfelejteni ... , úgy lógtak ... , 
úgy nyúltak utánam. 

– Felejtsd el, az a legjobb, hiszen csak álom. Igyekezz elaludni. Még 
éjfél sincs. 

Sényi visszahúzódott a felesége mellé, de már nem jött álom a szemé-
re. 

Reggel kilencre megérkezett a lakásukat megvásárló fiatal pár az ügy-
védjükkel. Aláírták az átadási szerződést, átvették a nevükre írt postataka-
rékpénztári betétkönyvet, még egyszer megmutogatták a lakást, megálla-
podtak a kulcs átadásában, holnap délben jöhetnek érte. 

Sényinek még volt valami dolga a bíróságnál. Eszébe jutott, a hivatali 
szobája kulcsát neki is le kell adnia a gondnokságon. A névtáblája még 
mindig ott volt az ajtón és a nagy, üveglappal takart íróasztalán ma sem 
volt semmi. Leült a kényelmes karosszékbe, az éjszakai álma jutott eszé-
be. Elővette az aktatáskájából a kék füzetet, végigolvasta megint az utolsó 
oldalt. A tanúk, a tanúk – villant az agyába –, hátha a tanúk tudnak vala-
mit az ügyről. Meg a védőügyvéd, annak talán feljegyzései is lehetnek. 
De azután elverte magától ezt a gondolatot: nem akart másokkal erről a 
dologról beszélni. Néhány munkatársától elköszönt, a folyosón ülő altiszt-
től is, leadta a kulcsát s még egyszer elsétált a szobája előtt. Elolvasta a 
táblát az ajtón: Dr. Sényi Kálmán tanácselnök. 
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Délután két filmet is végignéztek a feleségével. Hazafelé döbbent rá, 
több, mint negyven évet élt le Budapesten s most már nincs itt semmi 
keresnivalója. A lakás kulcsát akár ma is átadhatták volna. 

Hiába volt halálosan fáradt, Sényi ezen az éjszakán se aludt jóformán 
semmit. Alvó felesége mellett igyekezett mozdulatlan maradni, de majd 
szétfeszítette a türelmetlenség, ahogy egymás után számlálta a toronyóra, 
ablakon behallatszó, ütéseit. Reggel fáradtan, nyúzottan kecmergett ki az 
ágyból. A felesége vidáman biztatta: 

– Majd Lellén, ott majd kipihened magad. Ott csend van, béke s este 
felhallatszik a házba a hullámverés, estére már az fog elaltatni. 

Délelőtt a házfelügyelőék levitték a lakásból a heverőt, a székeket, a 
kis asztalt, meg a sarokban lévő holmikat. Délben megjött a fiatal pár, 
átadták a lakás kulcsát, elköszöntek a ház néhány lakójától, taxit hívtak s 
kimentek a Déli pályaudvarra. Sényi csak az aktatáskáját vitte, felesége 
meg a bőrszatyrát. Megváltották a jegyüket, a restiben ettek valamit. A 
vonat nem volt zsúfolt, üres fülkére akadtak. Az asszony az ablak mellett 
ült menetirányban, Sényi szemben vele. 

A vonat pontosan gördült ki az állomásról és lassan haladt a töltésen a 
házak között. Hallgattak. Csak Érd után szólalt meg az asszony: 

– Szalókyék, persze, nem jelentkeztek? 
– Nem. 
– Csak tudnám, mi bajuk– emelte meg a hangját az asszony–, hogy 

miért hordják olyan magasan az orrukat? Szalóky párttag is volt és hama-
rabb lett főosztályvezető a minisztériumban, mint ahogy téged kinevez-
tek. Csak kérdezd meg Bozókinét, ő azután tudja, milyen ember volt 
Szalóky! Ö talán elszabotálta a rendeleteket? Ö talán nem végezte el azt, 
amit rábíztak? Ki nem végezte el? Az a néhány bolond, aki azután rá is 
fizetett. Mit tud Szalóky a szemedre hányni – tüzelte magamagát az asz-
szony –, mit ártottál neki? Vagy akár másnak? Amióta a világ világ, min-
dig vannak törvények, mindig vannak bírók. Te szoktad mondani, minden 
helynek, minden időnek megvan a maga törvénye. Nincs olyan törvény, 
amely mindig, mindenhol jó. Te hoztad a törvényeket? Nem vagy te Mó-
zes! Te csak alkalmaztad a paragrafusokat, kiszabtad az előírt büntetése-
ket. Ha nem te szabtad volna ki, kiszabta volna más. Van, aki cipőt talpal; 
van, aki ... 

– Szalóky párttag volt, de nem ezért lett főosztályvezető– akasztotta 
meg a feleségét Sényi–, Szalóky szakember. 
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– És te nem voltál szakember? Mégis a felére vették le a fizetésedet s 
áthelyeztek a megyei bíróságra tyúkpereket intézni! Ez talán nem elég, ez 
talán semmi? 

Sényi kinyújtotta a lábát az ülés alatt s lehunyta a szemét. A felesége 
észrevette: 

– Fáradt vagy. Csak dőlj le az ülésre, jó volna, ha elaludnál, a vonat jó 
altató. – Sényi ülve maradt. A saroknak dőlt, a feje egyszer– kétszer elő-
rebillent, elaludt. A felesége nézegette az ismerős tájat, már túl voltak 
Kápolnásnyéken, nemsokára feltűnt a Velencei tó nádas partja, majd a 
kék víztükör is. 

Furcsa zongora előtt ült. A billentyűk fele, a bal kéz felőliek, fehérre; a 
jobb oldaliak feketére voltak festve. Ha a jobboldaliakat ütötte, a vonat 
gyorsított, ha a bal oldaliakat, lassabban ment. A hatalmas, kockákra fűré-
szelt zongora billentyűi mögött, egy szélesebb nyílásba gyömöszölve, ott 
volt az aktacsomó, rajta zöldesen foszforeszkáló, világító betűkkel: Szabó 
Péter Pál. A zongora eleje beleveszett a kazánházba s sziporkázva, fehé-
res–sárgás lánggal égett. Sényi két kézzel verte a billentyűket: hol szágul-
dott, hol csak lépésben haladt a vonat. Havas téli tájon repültek át egy 
viadukton, hogy valamivel később csigalassúsággal vonszolódjanak ke-
resztül délszaki növényekkel borított tájon. Sényi diadalittasan vert rá 
egyszerre a fekete, meg a fehér billentyűkre is: zökkenés nélkül, simán 
állt meg a vonat. Most a legszélső feketét érintette meg a kisujjával s a 
vonat eszeveszett száguldásba kezdett. Megint hóval borított tájon rohan-
tak s ahogy az ablak felé nézett, látta, hogy azon keresztül egy kéz nyúlik 
feléje, majd egy bőreaszott láb. Valamivel később egy gyökérszerűen 
megcsavart, kézfej nélküli kar, meg egy kötélcafaton lógó, üres szemgo-
lyójú koponya. Az ablaknyílás lassan–lassan megtelt löttyedt, tésztaszerű-
en képlékeny emberi tagokkal, amelyek már–már elérték a zongorát. Sé-
nyi öklével vert rá a fekete billentyűkre s a vonat még gyorsabban szágul-
dott. A kígyózó végtagok most ráfonódtak a zongora lábaira, s két–három 
szörny–kéz elérte már a billentyűket is. Sényi zökkenést érzett s tudta, a 
vonat szédítő rohanásában elhagyta a síneket. Most megnyílt a mozdony 
eleje, a sziporkázó tűz szertefoszlott s kitárulkozott előtte a táj. Hómezőn 
rohant–száguldott a vonat, kerekei hol érték a talajt, hol nem. Egyszerre 
üvegszerűen csillogó óriás jéghegy bukkant fel pontosan a vonat előtt és 
Sényi ösztönösen kapott a fehér billentyűk után, hogy véget vessen a szá-
guldásnak, ám mielőtt mozdulhatott volna, tucatnyi hideg, nyirkos hulla–
kéz fogta le s ő tehetetlenül nézte, miként rohannak neki a jéghegynek. 
Egyszerre ordította el magát a fülsiketítő csattanással. 
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A felesége hajolt föléje, rázta a vállát, szólítgatta: 
–– Kálmán, mi bajod van Kálmán? Megint valami rémségeset álmod-

tál? Nyugodj meg, nincs semmi baj, megyünk Lellére, már Agárdnál va-
gyunk, nézd itt a tó. – Sényi megdörzsölte a szemét, homlokát, lassan 
magához tért: 

– Valami hideget ... , ha volna, innék valami hideget. Szódát, limoná-
dét ... 

– Majd hozok a büfféstől, te csak maradj nyugton – szólt az asszony s 
kiment a fülkéből. 

A jegelt almuska, amit a felesége hozott, visszazökkentette Sényit a 
valóságba. Felállt, nyújtóztatta a megmacskásodott tagjait. A vonat befu-
tott Székesfehérvárra, ahol a fülke megtelt utasokkal. Sényi visszaült a 
helyére, szemben a feleségével. 

– Álmodtál valamit? 
– Igen – válaszolt Sényi –, borzalmas volt, megint azok a Dali képek. 

Kezek, lábak ... , a jéghegynek rohant a vonat. Én vezettem ... 
– A vonatot? – nevetett fel az asszony. 
– A vonatot. 
– Látod, mindig mondtam, mit eszel azon a Dalin, még álmodban is 

összezavarnak a képei. De nyugodj meg, másfél óra múlva otthon va-
gyunk. Ott nincs vonat, csak nyugalom, nagy, csendes nyugalom. A Dali–
albumot pedig eldugom, soha többé nem látod meg. 

A vonat percnyi pontossággal érkezett meg a lellei állomásra. Kiszáll-
tak s gyalogosan indultak a Vadvirág utcai házuk felé. Néhány percnyi 
séta volt az egész. Mielőtt beléptek volna a szinte hivalkodó, kovácsoltvas 
kapun, kis időre megálltak, kedvtelve nézegetté a házukat, ami talán a 
legszebb volt az utcában. Igazi villa volt, kitűnő helyen: 12. utca végében 
volt a strand, közelben mindenféle üzlet, postahivatal, mozi. És csend, 
idegnyugtató, puha csend. Két évtizede vártak erre a pillanatra. 

Sényi több, mint egy hete nem volt lent Lellén, elégedetten szemlélte, 
mennyi mindenre jutott ideje a feleségének. A bútorok, szőnyegek, füg-
gönyök a helyükön, az ablakokon is fenn voltak a szúnyoghálók. 

– Főzök egy kávét – ajánlotta a felesége, ahogy nevetve, vidáman 
szedte elő feneketlen szatyrából a kis réz kávéfőzőt. Az erős, zamatos 
fekete felvillanyozta Sényit is: 

– Kimehetnénk a partra. Szeretném üdvözölni a Balatont. Elvégre most 
köszöntünk be hozzá véglegesen, s ne feledkezzünk el a jó modorról. Ka-
ronfogva sétáltak végig a strandon, egészen a SZOT–üdülőig, majd vissza 
a mólóig. Hazafelé betértek a Nefelejcs utcai önkiszolgáló boltba, ahol 
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vásároltak egyet–mást. A vacsorát a teli hűtőszekrényből varázsolta elő a 
felesége, az édes szamorodnit is. Meghallgattak néhány lemezt, megnéz-
ték a tévé esti műsorát. Nem akartak sokáig fennmaradni, fáradt volt az 
asszony is, Sényi is. 

– Tiéd a fürdőszoba, Kálmán! – szólt ki a szalonban üldögélő Sényinek 
nemsokára a felesége és bement a hálóba. Sényi lezuhanyozott, felvette a 
vasalástól szinte még ropogós pizsamáját s a felesége után ment. Az asz-
szony már feküdt az ágyban. Az ágyneműnek levendula illata volt, a le-
vendulát maguk szokták szedni Tihanyban s kis vászonzacskókban tartot-
ták a szekrényekben. 

– Végre kialhatod magad, Kálmán – csinált helyet maga mellett Sényi-
nek az asszony a széles duplaágyban –, de rád is fér. Meglátod, úgy alszol 
majd, mint a bunda. – Sényi eligazgatta a párnáját, majd behúzódott a 
takaró alá a felesége mellé, aki szokása szerint már–már aludt, kitűnő alvó 
volt. Félálomban szólt: 

– Jó éjszakát, Kálmán, aludj jól. 
– Jó éjszakát. 
Sényi nem volt álmos. Feküdt hanyatt az ágyban s a nyitott ablakon ke-

resztül nézegette a csillagos égboltot. A békák brekegése csak hangsú-
lyozta a puha, nagy csendet, amire olyan régen vágyódott. Előbb nem 
gondolt semmire, mintha az ablakon beáramló, friss balatoni szellő kiöb-
lögette volna agytekervényeit. Aludni akart. Lehúnyta a sötétben a szemét 
s ekkor megint megjelentek előtte a színes fénykarikák. A sárga, piros 
meg lila karikák úgy nagyobbodtak, mint a sima tükrű tóba dobott kő hul-
lámai. A fénykarikákat, fényhullámokat képek váltották fel. Látta a Po-
zsonyi úti üres lakásukat, a Markó utcai bírósági épület homlokzatát, a 
hivatali szobája ajtaján a névtábláját. Előbb valamennyit külön–külön, 
élesen tisztán, majd egymásra fényképezve, összefonódó vonalak kusza-
ságában. Mindezt hirtelen felváltotta egyetlen kép, a kék munkafüzet ké-
pe. 

Sényi megrázkódott. Erre minden eltűnt a szeme elől. A kék füzet – 
villant az agyába –, a kék füzetet magával hozta, ott van az aktatáskájá-
ban. Felkelt, kiment a szalonba, felgyújtotta a villanyt s a dohányzó asz-
talkán lévő táskájából kivette a füzetet. Úgy állva lapozott bele, de való-
jában csak az utolsó oldal érdekelte. Újból és újból elolvasta a gondos, 
tiszta írású feljegyzéseit, de a szavak mögül most sem tudott többet kihá-
mozni. Milyen lehetett az arca? Biztosan kicsit még szabálytalan, ijedt, a 
haja a homlokába hullott. Ilyen volt valamennyi – erőltette magát Sényi –, 
de nem merült fel előtte Szabó Péter Pál arca. Azután arra gondolt, nem 
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kellett volna magával hoznia a füzetet. De mit csinált volna vele? Kinek, 
hol adta volna le? Huszonnégy esztendő után? 

Behajtotta a füzetet és az íróasztala jobb oldali alsó fiókjába zárta. Egy 
ideig járkált a szalonban. Hirtelen elviselhetetlen gyomoridegesség fogta 
el. Remegni kezdett a lába, a karja, majd a fogai is összeverődtek a vaco-
gástól. 

Egész testében remegve, kiment az előszobába, felrakta a biztosító lán-
cot az ajtóra. Sorra járta a szobákat, mindenütt becsukta az ablakokat. 
Erre valamelyest megnyugodott. Bement a fürdőszobába, elzárta a szellő-
ző nyílását, végül a terméskőből rakott, tüzet még sohase látott, kandalló 
füstjáratát reteszelte el. Még mindig remegő inakkal ült le a szalon egyik 
vadonatúj, műbőrhuzatú karosszékébe s törte a fejét, hol lehet még nyitott 
ablak, el nem zárt rés, nyílás. 
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VÁNDOR GYÖRGYI 

Egy este Leslievel* 
 

Lesliertek aznap este el kellett jönnie. Tudtam, hogy eljön, mégis iszo-
nyúan megszenvedtem a várakozásért. Ezek a percek kíméletlenül behajt-
ják a maguk adóját, megtáncoltatnak, mindig és újból. Kínomban bekap-
csoltam a lemezjátszót, feltettem Csajkovszkij első zongoraversenyét. Ez 
a zene mindig azt mondja nekem, hogy érdemesélni. Persze, hogy érde-
mes, mordultam magamra. Mit mész el megint a végletekbe, mintha élet–
halálról volna szó. Izgatott vagy, és kész. Mozdulatlanul ülve hallgattam a 
zenét, és a telefonra meredtem. De ez is csak póz volt. Vagy jön Leslie, 
vagy nem. De telefonálni biztosan nem telefonál. 

Aztán egyszerre csak itt ült, szemben velem, a karosszékben. Szőke 
haja ismerősen hullámos, igaz, már sűrítve ősz szálakkal. És hunyorog. A 
szemüvegét, mint oly gyakran, elfelejtette. Rámnéz, és azt kérdi: 

– Ki vagy? 
– Egy asszony, valahol Európában. Elég ennyi? Bólintott. 

– Egykorú vagyok a lányoddal – folytattam kicsit éles hangon – s a lá-
nyod meg én, annyi idősek vagyunk most, mint te voltál, amikor a repü-
lőgépedet lelőtték a németek, és a tengerbe vesztél. De persze nem a szá-
mok találkozásának ünnepélyes alkalmából hívtalak. 

Nem szólt. 
– Egyébként, engedd meg, kissé csodálkozom, hogy ezt kérdezted. 

Mióta tesz fel személyes kérdést egy angol? 
Arcán most halvány pír futott át. De lehet, hogy csak képzelődtem. 
– Egyúttal azonban meg is köszönöm – tettem hozzá engesztelően –, 

hogy mindjárt személyes hangon szóltál hozzám. Ezzel megkönnyítetted 
a dolgomat, hiszen nagyon is személyes ügyben hívtalak, és jobb ha ker-
telés nélkül rátérhetek. Nem tudhatom, meddig lesz erőm, hogy itt tartsa-
lak. Azért hívtalak, mert látnom kellett téged. 

Halvány, szemérmes mosollyal nyugtázta bocsánatkérésemet. Ez az 
ismerős mosoly szíven ütött, és hirtelen elszállt minden biztonságom. 
Legszívesebben hangtalan áhítattal bámultam volna Lesliet, mint kislány 
koromban. 

– Nézd – mondtam nagyon halkan, de ő azért hallotta – megesik, hogy 
az embernek mindenből és mindenkiből elege van. 
                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1975. évfolyam 4. számában. 
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Torkig lesz a mások önzésével, hiúságával, gyengeségeivel, a fekete gyű-
lölködéssel, másfelől meg a nem teljesítendő érzelmi igényekkel. 

– Te nem vagy önző, hiú és gyenge? – nézett rám gyermeki kék sze-
mével. 

– Dehogynem. Miért éppen én ne volnék? De ez nem mentesít attól, 
hogy belefáradjak a mások rossz tulajdonságaiba. Ma este el kellett me-
nekülnöm a világból. Ezért volt rád szükségem. 

Leslie nem szólt. A szempillája sem rebbent. Most kegyetlen volt, hi-
szen tudta ő is, hogy még nem vagyok túl a nehezén. És nem segített. Ne-
kem meg, ha már benne voltam, beszélnem kellett. 

– Téged hívtalak– folytattam, szinte kapkodva, hadarva – mert egy kis 
szabadságra vágytam. Nyújtózni akartam egyet. Bele kellett fogódznom 
egy érzelembe, egy olyanba, amelyben nincs kétség és nincs kockázat. 
Ennyihez, egy este erejéig, jogom van tán, nem? ... Te kellettél ehhez 
Leslie, mert te vagy az, akiben halálbiztos vagyok. Bocsáss meg ezért az 
alkalomhoz igazán nem illő, tulajdonképpen nem megbocsátható jelzőért, 
amely kicsúszott a számon. Te vagy az, aki nem okozhatsz nekem csaló-
dást, mert az irántad való érzelmeim és gyengeségeim olyan biztosak és 
erősek, mint a koráll megmeszesedett virága. 

Meg sem moccant. · 
– És ha azt hiszed – s most már mérges voltam, nem válogattam a sza-

vakat –, ha azt hiszed, hogy mindez csupán szeszély, vagy hangulat, na-
gyon tévedsz. Tizennégy éves koromban láttalak először a moziban. Min-
den filmedet megnéztem. Azután vagy húsz évig nem láttalak, és amikor, 
jó néhány évvel ezelőtt, a „Modern Pimpernel” egy szakmai vetítésére 
hívtak meg, féltem kicsit. De akkor bizonyosodtam meg róla, hogy nem-
csak te nem változtál. Én sem. S azóta megint kergetem a filmjeidet. A 
legjobban az „Intermezzo”–t szeretem, bár volt ennél nagyobb alakításod 
is ... Hidd el, Leslie, évtizedek után mondom, te nem voltál, és nem vagy 
intermezzo az életemben, s én sem kell, hogy az legyek, a tiédben. Engem 
nem kell elhagynod a családod miatt, mint az Ingrid Bergmannt, nyugod-
tan ittmaradhatsz nálam, hiszen nem egy életről, hanem csak egy estéről, 
legfeljebb fél óráról van szó, jajistenem, összevissza fecsegek, pedig már 
nem vagyok kamaszlány, miért nem. mondasz egy jó szót? ... 

Egy hosszú pillanat után megszólalt. 
– Ha jól értettem, kiszöktél az élők közül, és engem idéztél fel. Ott-

hagytál csapot–papot, hogy velem lehess. Így van? 
– Igen. 
– Tudod, mi ez? 
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– Mondd– néztem rá, reménykedve. 
– Kurvaság – szólt tömören, szempillája rezzenése nélkül, s azt a leg-

angolosabb angolos tekintetét szelíden fordította felém. 
– Mondhatta volna szebben, kis lovag ... – hebegtem. 
– Mondhattam volna, de minek. Hiszen az elején már megegyeztünk, 

hogy kertelés nélkül beszélünk, magyarul, vagy angolul; egyszóval, 
ahogy akarod. Az a véleményem, hogy faképnél hagyni a világot és a 
képzeletbe menekülni, ez a lehető legkönnyebb megoldás. És csalás is, 
egyúttal. Nem tudom, kit csalsz most meg velem, de ez semmivel nem 
bocsánatosabb bűn, mintha bárki élővel tennéd ugyanezt. Hűtlenkedni, és 
még a kockázatot sem vállalni, ehhez keress mást, légy szíves. 

– El akarsz menni? – kérdeztem rémülten, mert mindabból, amit mon-
dott, csak azt fogtam fel, hogy elveszíthetem. És máris mintha homályo-
sabban láttam volna; sőt, úgy tűnt fel, ez a homály sűrűbb is, mint az őt 
mindig körülvevő fátyol és sejtelmesség. De nem hagytam magam. Most 
is, mint általában, amikor baj van, hirtelen erőre kaptam, hogy csak mikor 
már minden lezajlott, akkor csukódjam össze. 

– Igazságtalan vagy Leslie – mondtam, úgy éreztem, kemény hangon – 
és jogod sincs hozzá, hogy ítélkezz felettem. Neked persze könnyű, mert 
nem öregedtél, egyetlen ráncnyit sem. Azt hiszed, visszaélhetsz azzal, 
hogy te már nem öregszel, de én igen, sőt, minél tovább élek, annál job-
ban? Gondoltál erre, amikor mindennek elmondtál? Helyzeti előnyödet, 
hogy meghaltál, kihasználni, ez fair play? ... 

Nem szólt. De én már nyeregben éreztem magam. 
– ... ha viszont már nem élek sokáig, a képzelődésre sincs sok alkal-

mam. Az én koromban igazán legfőbb ideje, hogy ne kótyavetyéljem el 
magam a valóság mindenképpen fájdalmas, apró–cseprő ügyeire! Én ezt 
érzem erkölcstelenkedésnek, ha megengeded ... Azt hittem, utolsó ütőkár-
tyámat vágtam ki. Hallgattunk, egymássalfarkasszemet nézve. Aztán az 
ezüstös fátyol szürkülni kezdett Leslie és énközöttem. 

– Leslie – kiáltottam fel, és magamról megfeledkezve a kezemmel kap-
tam utána – Leslie, ne menj el, nem foszthatsz meg magadtól! Te is olyan 
vagy, mint a többi férfi, te is azonnal mindenből elméletet gyártasz, és 
makacsul ragaszkodsz hozzá, mert te találtad ki? Mire jó ez, beskatulyáz-
ni a világot valóságra meg képzeletre, élőkre meg holtakra? ... Amikor 
először láttalak a moziban, még éltél, de mennyivel vagy ma kevésbé élő, 
ugyanazon a filmszalagon? A filmjeidben élsz ma is, amikor a te fogal-
mazásod szerint a valóságban már nem; én meg, azt hiszed, élő vagyok, 
pedig igazából, sokkal inkább halott! ... 
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Egy töredék másodperc erejéig kérdően nézett rám, aztán már nemcsak 
a fátyol, hanem a tér is elválasztotta tőlem. 

– Mielőtt elhagysz, Leslie – kiáltottam kétségbeesetten utána – leg-
alább egy pillanatra gondolj az apádra! 

– Az apámra? – ismételte csodálkozva, s körvonalai ismét erősödni 
kezdtek. – Mit akarsz az apámtól? 

– ... semmit, csak hogy eszedbe jusson. Az apád, Frank Steiner. Min-
den lexikonban benne van, hogy az eredeti családi neved Steiner, s anyá-
dat hívták Howardnak. A lányod könyvéből pedig megtudtam – nem va-
lami kiváló írás, ne vedd rossznéven, de érdemes volt elolvasnom, mert 
sok mindent elpletykált rólad – ő írta meg, hogy apádat, aki „idegen” volt, 
magyar bevándorló Angliában, mennyire gyűlölte anyád családja, s mi-
lyen nehezen békélt meg a házasságukkal. Te már Londonban születtél 
Leslie, ott is éltél, s a háborúban otthonról küzdöttél a zsarnokság ellen, és 
a halál is a hazádért tett jószolgálati küldöttség útján ért. Könnyű neked, 
Leslie! Te már nem tudod, amit apád még tudott, hogy nemcsak a halott 
szabad, és fájdalmasan független, nemcsak a halál adja meg az életen kí-
vüliség arisztokratikus jogait, és a sehova nem tartozás semmire nem jó 
fölényét ... Nemcsak azért könnyű neked, mert nem öregszel, hanem azért 
is, mert nem is álmodsz, az otthonról, magyarul. Nekem itt épp úgy nem 
igazi semmi, mint neked ott ... Kivéve a honvágyat, ami aztán annál iga-
zibb. De erről persze hiába beszélek neked ... Apád jobban megértene ... 

Csüggedten ültem vissza a fotelbe. Rá se néztem többé Lesliere. De ő 
hozzámlépett, és megcsókolt. Éreztem a foga élességét. Utána belenéztem 
a tükörbe. Nem, nem serkent ki a pici vércsepp a számon. 
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ 

Nem probléma* 
Szeretettel a jóléti államnak 

 
Álmodtam. 
Azt álmodtam, hogy az elavult általános szavazó jog helyett bevezették 

a korszerűbb szigorított munkajogot. Aki összes betegsége,  műtét, kórhá-
zi utókezelés, lábadozás stb., stb. beszámításával  évente három hétnél 
többet mulaszt, a közjólétről szóló törvény irgalmi szakasza szerint balke-
zét tőből megcsonkolják, balkezeseknek azonban a jobbját vágják le csuk-
lóból. Ha visszaeső bűnös valamelyik következő évben valamennyi be-
tegségét, műtétet, kórházi utókezelést, lábadozást stb., stb. beszámítva 
három hétnél tovább marad el, lesújt a törvény teljes szigora, tőből elvesz-
ti jobbkezét, balkezesek azonban a balt. Mithogy kétkezi munkára dupla 
csonkkal, már alkalmatlanok, taposó malomba vagy másfajta lábmunkára 
utalják be őket. Vannak példamutatók, akik megtanulnak lábbal hímezni, 
bolhászni, festeni olajportrét és akvarell tájképet, furulyázni, bűvészkedni, 
fogat mosni pedig mind. Főorvosi felülvizsgálatok szerint soha többé nem 
betegek, még náthájuk, hólyaghurutjuk, ekcémájuk vagy szorulásuk sincs, 
az egészség és kellemes közérzet élharcosai. 

Azt álmodtam, hogy e korszerű szigorított munkajog alapján tizen-
nyolctól hatvanöt évig mindenkinek mindennemű keresetéből havonként 
levonnak nyugdíjra tizenöt százalékot. Mikor a hatvanötöt betöltve, valaki 
elér a nyugdíjhatárra, bizalmas barátai és közeli hozzátartozói, köztük 
legalább két vérrokon, felviszik egy csigalépcsőn a városok közepén e 
célra emelt lift nélküli, acélvázas, üvegbordájú örömtoronyba; szívbajos-
ok felszállítása, ölből ölbe adogatva órákig eltarthat. Egyetlen kivétellel 
mindenkire kötelezőn vonatkozik a hatvanötös korhatár, hókaparóra, 
atomfizikusra, csaposra, agysebészre, levélhordóra, akadémiai elnökre, 
sportedzőre, volt űrrepülőre s aktív költőre egyaránt, kivétel csak a pápa. 
Az örömtorony narancs és babér ligetté kiképzett, lapos tetején a nyugdí-
jas, saját zsebére pezsgős szeretetvendégséget ad kísérőinek, akik áldo-
másivás után fejénél s lábánál fogva leröpítik a mélységbe, egy hatalmas, 
kerek betonszérűre. Ha gerinctöréssel, kiloccsant agyvelővel tízezer közül 
egyben még pislog élet, eledelül adják a toronypincében székelő állami 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1975. évfolyam 5. számában. 
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patkányok altruista fúvószenekarának. Döghöz nem nyúlnak, annál finy-
nyásabbak. 

Csörömpölt a telefon. Könnyen ébredek, pislogva már láttam a világító 
óralapon, hogy éjjel kettő van. Balsikerű kísérletek után kézre kerítettem 
a sötétben a kagylót. Hatalmas bariton hang szólt a vonal túlsó végén, 
hallhatólag egy néger, Othelló szerepére méltó. A Verdiére. 

– Kilenchatkilenc háromhatháromhat? 
Egyetlen szám talált a hétből. Mielőtt tagadólag felelhettem volna, már 

dörögte: 
– Apuskám, visszük a tyúkot, most ráér. 
– Miféle tyúkot? – hebegtem, kóválygó fejemben még a kivégzett 

nyugdíjasokkal. 
– Hát akit meg akar kefélni – röhögte megvetőn. Hirtelen fenyegető 

lett a hang, félholtra verés volt benne. – Mi az, vagy már elment az étvá-
gyunk, kis ragyás? Este még döglött érte. 

– Elment. Nem reflektálok az árura. 
S szép lassan eltagoltam a telefonszámomat. 
– Fasiszta disznó! – üvöltötte–, kinyalhatja a fenekemet. Téves a szám. 
Azt hiszem, úgy értette szegény, hogy rosszul tárcsázott. De azért hálás 

voltam a zamatos ezeregy éji kerítőnek, érchangja megszabadított egy 
rémálomtól. Csak akkor vettem észre, hogy nedves a párnám a verítéktől. 
Hosszas forgolódás után már szelídebb volt a folytatás, magasra felpár-
názva csíkos pizsamában szivaroztam egy kórházi ágyon. Churchill ült az 
ágy szélén, szintén csíkos pizsamában s mogorván hessegette orra alól a 
füstöt. Aztán hideg vacsorával benyitott a különszobába fehérköpenyes és 
fehérsipkás, nyurga ápolóm, De Gaulle. De mire az ágyhoz ért, csak bon-
tatlan, gömbölyű konyakos üvegek voltak a tálcán, dugóhúzó nélkül. 
Xanaduban Kubla kán tündérpalotát hol roppant barlangokon át az Alph, 
a szent folyam, motyogta Churchill, magába roskadtan és sírva fakadt. 

Másnap szemerkélő esőben összetalálkoztam az utcán a Környezetvé-
dő Minisztérium egyik főtisztviselőjével, együtt mentünk a St. James's 
Park sarkáig. Nagy volt a panasza, elszaporodtak a patkányok a Parlament 
pincéjében, amióta neszét vették, hogy előbb-utóbb televízión is közvetí-
tik a törvényhozás üléseit. Miért csak a képviselők s a háznagy? Ők szin-
tén domborítani szeretnének a lencse előtt. ,,Dehát hiába no, az állat is 
csak ember”, tette hozzá fanyarul elmélyült, irodalmi pofával, mintha egy 
régi nagy moralistából idézné. Lehet, hogy ott van valamelyikben, gyak-
rabban kellenne olvasni őket. Vagy legalább lapozgatni. 
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A patkányokról visszaugrott emlékembe a rémálom. El is meséltem 
neki, de visszahallva, beszéd közben már megbántam, zagyva és csonka 
és szadista álom volt, toldottam a végére mentegetőzve, tudnod kell, hogy 
álmaim néha túltesznek az őrültekén, szerencsére felriasztott egy téves 
telefonkapcsolás. Lerítt a képéről, hogy egyetért a szabadkozással, nem is 
méltatta megjegyzésre, talán elsiklott füle mellett a vérengző mese. Délre 
várta a miniszter, a jelentés foroghatott fejében. Idióta! mondtam magam-
ban magamról elválásunk után megszégyenülten, mit is gondolhat rólam. 
Hogy miket ehetek s ihatok össze esténként. 

Még aznap föltelefonált. 
– Gondolkoztam az álmodon. Emlékszel, várt a miniszter, siettemben 

akkor nem láttam benne fantáziát. Pedig van, van, van! Azóta ráértem 
koncentrálni. Nincs kedved memorandumba önteni? 

– Ugyan kérlek, hogyis gondolod, hagyjuk, hiszen … 
– Légy szíves, öntsd memorandumba. 
S már a vendégszereplő bolgár balettről kezdett áradozni. 
Gondos csiszolgatás után magam is gördülékenynek éreztem a végső 

tisztázatot. Egyetemista koromban egy vidéki lap közölte néhány novel-
lámat, azt hiszem, helytálltam volna az írói pályán is, ma már országszer-
te emlegetnének s dedikált példányokat küldhetnék kedvenc színésznőim-
nek. A szöveg elment, huszonnégy óra alatt pár meleg sorban nyugtázta 
az átvételt. 

Múltak a napok, egyszer csak belémnyilallt az emlékirat égbekiáltó hi-
ánya. Ész nélkül felhívtam a minisztériumot. 

– Küldd vissza, kérlek rögtön, gyökeresen át kell dolgoznom. Kima-
radt valami az álomból s így az álomhű emlékiratból is. Pótolnom kell 
ébren. 

– Mi maradt ki? – álmélkodott. – Kitűnő munka, már átment három–
négy kézen, hamarosan bekerül a törvényelőkészítőbe. 

– De az istenért, mi lesz azzal a tenger pénzzel, amit negyvenhét éven 
át, tizennyolctól hatvanötig levonnak nyugdíjra! Hiszen az első utalás 
előtt letaszítanak minden jogosultat a toronyból és szörnyet hal. 

– A pápát nem – vetette közbe. 
– Jó, jó, a pápát nem, de mi lesz kamatos kamataival a milliárdokkal? 
– Nem probléma. Nyugodj meg, mi már gondoltunk rá. Nem problé-

ma. 
Megnyugodtam. 
De ha így állunk ... ha talán csakugyan ... ha törvénnyé teszik ... ha 

jobban megfontolom a problémát, amely nem probléma ... talán mégis be 
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kellene iktatni valahová a memorandumba ... beiktatni pozitív előjellel azt 
a téves éjjeli telefonriasztást. Az ember csak egyszer él, hogy én is a régi 
nagy moralistákkal szóljak. 
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MÁTRAI ESZTER 

Évszakok* 
 
elrévülve és egyre inkább megdermedve, magánytól megvakulva, 
füleléstől bedugulva, sötétségben hangfalatkát 
keresve, szívveréstől táplálva, pásztázásban felzaklatva, 
vészjel–szélkakassá vonalasodva ültem a hálószoba–dívány sarkán és 

feszülten vártam anyámat, a hazatértét jelző kapucsapódást, a házat meg-
kerülő nekem szánt füttyögést, amit az egymásbanyíló szobákon átrohan-
va is hallok  – hol lehet ilyen sokáig, már nyolc óra! 
 

az idő múlásával, vérem sűrűsödő súlyával, taplóvá száradt 
nyelvemmel, nyakgödrömben lüktető tudatommal, a figyelem 
szolgálatával, vigyázzba merevedett légzőizmokkal mit 
sem törődve az ablakközökben lehúzott hosszú fehér redőny légmente-

sen elzárt a felszabadulástól – Istenem, nem szokott ilyen sokáig elma-
radni! 
 

vonalas emlékből beszédes tér: ,,te jó ég, hát így vártál 
engem, szedd össze kicsit magad, gyerekem ... ” jó, jó, majd 
legközelebb – torokszívem megnyugszik vállgödrében –  
megígérem, nevetséges is, olyan ritkán megy el itthonról ... 
egyszer–egyszer csak kibírom ... dehogy sírok ... örülök .. . 
dejóhogyitthonvagy ... – de most igazán jöhetne már! 

 
a dívány sarkára csúszva, a szekrény aranyos fogantyújára 
meredve, kezem térdeim közé szorítva melegedni hirtelen az ebédlőaj-

tó felől jövő széles fénysávra riadtam, ahol apám feje jelent meg – hát te! 
azt hittem, a kisszobában játszol ... micsoda hideg van itt ... gyere már át . 
. . mindjárt itthon lesz anyád ... – nem azért bújtam ide! 
 

aztán nem hívott még egyszer, családi szokás volt rendkívüli helyze-
tekben a dívány sarkán gubbasztani 
 

ingaóra–közömbössége, cserépkályha mellett oldódó szikársárga, 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1976. évfolyam 4-5. számában. 
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sűrű szita–szigora, újságolvasó lazítása, állva szunyókálása háborított 
fel, ezért fillentettem, pedig ki is nevethetett volna: nem a fejét, de lábát 
eldugdosó struccmadarat – mikor jön ... hát mikor jön, hát míííkor jőőőn! 
 

már megint elbóbiskolt . .. ha az újság nem csörrenne meg 
kezében ilyen durván, ijesztően, biztosan elesne ... de még 
mielőtt végleg elvesztené egyensúlyát, orra előtt összerándul 
az újság, felhorkan, kiegyenesedik, a kályha élén billegve 
tovább olvas, nem ülne le, nem az istenért se, minek, 
már megint teljesen éber – de miért csap akkora zajt azzal a papírral . . 

. nem hallani, mi történik, mi történik kinn az utcán . . . hogyan képes a 
mondatokra figyelni ... nem gondol arra, hogy .. . kezemből a díványra 
csúsztattam a könyvet, kinyúltam az ágy lábánál heverő pongyola után, 
lehúztam magamhoz, beletúrtam az orrom 

,,ne félj, nem lesz semmi baj, tudok én vigyázni magamra” 
– végigsimítja arcom, két ujjal, homlokomtól elindulva, 
állam alatt, meg vissza, lehajol megcsókolni, vagyis csak 
a levegőbe pittyenteni ajakpirosítós szájával, megcsap a 
púder fojtó illata, aztán már csak arra tudok összpontosítani, 
hogy visszafojtsam a sírást, a torkomban kínzó éles 
fájdalommá, s közben csúszik ki kezem közül a meleg 
szorítás, az arc biztatóan mosolyog a veranda–ajtón túl 
szállingózó havazásban . . . csak semmi érzelmesség! dühösen félre-

dobtam a pongyolát, még a végén elszalasztom a kapu csapódását, a füty-
työgést, amit nyári estéken könnyebben követek, igaz, de most a csukott 
ablakok mögött is hallanám, hallanám én ... 

fehér redőny, hosszú fehér redőny, csak egyet rántok rajta, 
és rés nyílik az utcára, megszűnik ikerközösségem a színtelen 
közömbösséggel, az ebédlőből alattomosan áradó 
meleggel, a rugdalnivaló bútorokkal, saját félignyitottszájú 
légzésemmel, az olvasatlan könyvvel, aminek a sarkát 
percegtetem, nyúzom szamárfülesre, gyúrom saját 
képemre és hasonlatosságomra 

 
a másik szobából a fénysávval együtt érkezett lábamig apám higgadt mo-
toszkálása; kiment, bejött, gémberedett tenyerét dörzsölgette, aztán 
megint bekukkantott hozzám a félhomályba: – már térdig ér a hó ... hol-
nap reggel lapátolással kezdhetjük a napot – hóembert is építhetünk, igaz? 
– á, huncut betyár! 
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az, amit néhány héttel azelőtt egy bő havazás és nagyszabású hóhányás 
után építettünk, napok alatt megroggyant törzsével, kuka arcával, és a 
pernyelepellel ipartelepünk krampusz–cégéreként meredt  az égre, leg-
alábbis az én látószögemből, pipiskedve is alig értem el palaszén–orrát 
 

– hogy tud majd ebben a hóban hazajönni? – világít neki legalább; ne 
félj semmit ... csizmában ment el? –abban 

az ablakhoz léptem, rántottam egyet a redőnyön, az ablak előtt maga-
sodó akácfát meg a kaput csak sejtettem a mélysárgára töményült utcai 
világításban; a hóhullás ritkulni kezdett –kihűtöd a szobát ... engedd visz-
sza a redőnyt ... maradj nyugton! 

a falécek robajjal zökkentek egymásba, pillanatig dermedten álltam, 
mintha lépteket hallanék, aztán megint csend lett; gémberedett kezem a 
díványtakarón dörzsölgettem, hideg nedves orromat körkörös mozdula-
tokkal élesztgettem tenyeremben, nemrégen fűtöttünk be, takarékoskod-
tunk a szénnel, a bányatelep szemenként osztogatott fekete aranyával 
 

amint füttyent, felugrom a dívány sarkáról, nyílegyenesen 
veszem az irányt a verandaajtó felé, összeölelkezésünk után 
szelíden korhol, miért tör ki rajtam a pánik, ha elmegy, 
tud ő vigyázni magára, vegyek példát apáról, lám, milyen 
nyugodtan támasztja a cserépkályha oldalát ... – most mindebből se mi 

. . . mi történt . . . igazán jöhetne . . . ha Margit nénit nem, akkor engem 
hanyagol el ... minden gyűlöletem Gergyéék felé irányult, fulladjon meg a 
különc Béla bácsi, bolond verselésével együtt, meg az örökké ágyat nyo-
mó pofazacskós Margit néni ... ,,úgy örül, mikor meglát, tudod, hogy 
nincs gyerekük, nem lenne szívem elhanyagolni őt” ... és én? 

az erdőn túl laktak, a város leginkább kiépített negyedében, amíg a mi 
házunk a munkástelep és a villanegyed határán állt, a bányatisztviselők 
utcájában 

negyedóra járás, a kiserdőn keresztül tíz perc, a kis erdőbe 
ilyenkor nem jut be a fény, megkerülheti az úttalan utat, 
de a betonon hosszabb ideig ér haza ... uramisten, siettessem 
vagy se ... mindent ellep a hó, kiáltást, kéznyomot, 
lábnyomot, színes kabátot, prémsapkát, a szívveréssel mérhető 
várakozást 

 
már régen megvacsoráztam, kevéssel azután, hogy elment; a hétközna-

pi étkezés nem volt szertartás, a háború óta nem volt szertartás; az ínség 
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kezdetével folytatódott a rendkívüli állapot; a nyáron kéjesen nyújtózkodó 
nagy lakásban télen mindenki ott kuporgott, ahol tudott; a nevetségessé 
vált nagy konyhában anyám sietve főzte meg az egytál ételt; nyáron a 
harmadik szobába is behallatszott dudolása, nagytüdőre eresztett dalolása, 
télen fütyült, azt is elvétve, vagy egyáltalán nem; egyedül vacsoráztam, 
kevéssel azután, hogy elment; és kevéssel azelőtt, hogy apám hazajött a 
gyárból; a hideg hodály–konyhában, piciny villanyfőzőn melegítettem 
meg a jóízű kelkáposzta főzeléket 

„jegyezd meg magadnak örökre, hogy a jó íz nem hagyhat 
el soha . . . ez a nagylelkűség mutatója” kalitkába zárt 
madár anyám nagylelkűsége, eleinte széttörte volna a korlátokat, 
aztán berendezkedett az újabb arányokra, meg 
arra, hogy csicsergésén ne vegyék észre a szükséget, legfeljebb 
az évszakok váltakozását 

 
– tessék? – mintha szólt volna; de nem; billegő fejjel, terpeszállásban 

ingott a kályhától néhány milliméternyire, s mikor elvesztette egyensú-
lyát, dobbantott lábával 

a fürdőszobán keresztül a folyosóra mentem, a verandára nyíl ajtó füg-
gönyén át lestem a mozdulatlan, hófedte udvart; nem mertem kilépni, 
mert az zajt csap, apám utánam jön, megkérdezi, egy szál ruhában mit 
keresek a verandán 

az évszakok tornácán: télen Tél (nyáron Nyár), üvegezett 
falai között ütközünk meg a zord idővel (részesítjük baráti 
fogadtatásban a langyos szeleket), most a lelkefogyott 
bútorok (sírkamra berendezése) porosodnak a sötétben; 
nekem se jut eszembe, hogy az udvar meg a kert kinyitja 
majd mennyezetét, amin keresztül visszatér a lélek, mi 
pedig portalanítjuk a bútorokat és szertartásosan megtisztítjuk 
a veranda ablakkockáit 

 
– hogy fog hazakászálódni ebben a nagy hóban ... 

az ajtó felett égő udvari lámpa fényében a karosszékeket és a tölgyfa-
asztalt csak körvonalaikban sejtettem; apám gyújtotta meg a lámpát, mi-
kor az imént kinn járt ... mint mindig, ha vártunk haza valakit a családból 
... s mikor együtt voltunk, nemcsak az ajtókat, de a sötétséget is magunkra 
húztuk 

én igazán tudom, mennyire félelmetesek a bányatelep rosszulvilágított 
utcái ... ahányszor barátnőimnél feledkezem, 
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futva teszem meg a néhányperces utat, hullámhegy a lámpa 
alatt, hullámvölgy két villanyoszlop között . . . s mikor egy-két 
égőt kiparittyáznak nappal . .. a hullámvölgy kétszeresére 
mélyül . . . akkor oldódik bennem a görcs, mikor 
rádobbanok a veranda–ajtó előtt kutyahűséggel fekvő lábtörlőre 
... ,,képzeld, mami, egyetlen egyszer se vettem levegőt 
hazáig” hitetlenül hümmög (orvos, mikor reggel azt 
panaszolja neki a beteg, hogy egyetlen pillanatra sem 
húnyta le szemét éjszaka) – hümmögne, füttyentene, dobbantana már 

... csapódna az a kapu ... brrr, de hideg van! 
a kisszobában feloldódott a vacogásom; mikor kinyitottam a cserép-

kályha ajtaját, megállapítottam, hogy apám azelőtt egy órával jól megrak-
hatta, mert a parázs kirobbanó erővel duzzadt, szikrázott anélkül, hogy 
hangot adott volna; papírszeletkét, hajszálat, almahéjat, fadarabot játéko-
san emésztett meg; a cserépfalak közé, a parázs szélére képzeltem maga-
mat törpeként melegedni, majd kaparóvassal megmozgattam a rostélyt; 
feléledt a tűz, fejemet hátrarántottam az égető sugárzástól, a hamutér is 
világos lett a sok apró parázsszemtől ; az első lapát hólével kevert szenet 
azonnal fiatalos, élénk lángnyalábok vették körül, a második adaggal sis-
teregve küzdöttek, a harmadik után a lángok sápadtan kapkodtak levegő 
után, füsttel töltődött fel a tűztér, az előbbi képzelt törpe kiszorult a gyá-
szosan bűzlő tűzhányó széléről; a kietlen látványt megelégelve a kaparó–
vassal becsaptam a belső rácsot, majd a külső ajtót is, amelyen ott díszel-
gett vasba öntve a kályhaépítő mester neve, szakértelemmel megnyitottam 
a hamuajtót, hogy enyhe huzatot kapjon a szén; a szoba levegője hirtelen-
jében langyos lett arcomnak, a villany fénye pedig gyér 

hűvös nyelvem játszott szájam szélén a parázs melegével, felkúsztam 
az ágy és a kályha közötti székre, fülem és szemem még sokáig égett 

tudom miért szeret apám állni: ha ül, fél arcát pirítják a 
forró cserepek, másik fél arca pedig jéghideg marad, mint 
a hold; állva viszont egész hátát egyenletesen zsongítja el 
a kályha melege, álmodozhat, amiről akar – ó, mikor jön el az az idő, 

hogy sehova nem megy nélkülem, együtt játszunk a nagy szobában, s ha 
valahova hivatalos, együtt öltözünk fel szép ruhába, együtt indulunk 
kézenfogva ... csak ne Gergyéékhez ! 
 

leoltottam a villanyt, a két ablak közti vászonfüggönyt felhúztam, így 
kapcsolatba kerülve a külvilággal végre nyugalom szállt meg; majdnem 
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akkora nyugalom, mintha anyámat a belső szobában tudtam volna levél-
írás, horgolás közben 

vagy mint nyári reggelen, mikor piacról hazajövet bekukkant 
a nyitott ablakon, a koránébredő, ágybanolvasó Nórával 
vált néhány szót, mire én lassan ébredek, zsongítóan, 
mintha éppen ellenkezőleg, az álomba hullanék 
kitártam az ablakot, ami közvetlenül előttem a kaputól jövő útra nyílt, 

távolabb pedig a kertre, a hófallá sűrűsödött orgonabokorsorra – ,,rozzant 
csárda áll az útfélen, 

Pierre minden este otterem, 
megzörgeti halkan 
csárda ablakát 
és szól Pierre: Ninon, szerelmem, 
csendes jó'jszakát” 
Nóra tanított a dalra, mikor karácsonyi szünetre az intézetből hazajött; 

a hófedte udvaron jártatva szemem elénekeltem az első versszakot; elége-
dett voltam a díszlettel, cérnahangommal; borzongva csuktam be az abla-
kot, nem folytattam, mert a dal szomorúan végződött: Pierre elment a 
csatába, s mikor visszajön, a csárdát leégve, rombadőlve találja, az egyik 
sírhanton vadrózsaszálat fedez fel, s a virágot magához véve kíván halott 
szerelmének „csendes jó'jószakát” 

az ellen–mesétől megborzongva letelepedtem a kályha mellé, az ablak-
ra szegeztem tekintetem az ebédlőben kilencet ütött az óra vajon, mit él-
vez Gergyéék társaságán? ahányszor hazajön tőlük, összecsapva tenyerét 
tréfálkozik a bolond sedre patikuson 

(apám: hogy lehet sedrének nevezni a város gyógyszerészét!) 
... de hallanád a verseit! szegény Margit az 
ágyban fekszik súlyos betegen, ne hidd, hogy nyugodtan 
beszélgethetünk, bedugja fejét, csak egyet hadd szavaljon 
el legújabb költeményei közül ... na ... s már ott ül az ágy 
szélén, arca megnyúlik az ünnepélyességtől, egyik kezével 
a papírt böngészi, a másikkal gesztikulál, még olvasva is 
belesül néha ... micsoda fűzfapoéta, ha hallanád ... 
apám éppen azért nem kísérte el soha anyámat, mert nem akarta halla-

ni; fűzfapoéta? én csak fehér köpenyben, a barnára lakkozott patikabúto-
rok között görnyedve ismertem őt; egyetlen fűzfát ... 

... egyetlen fűzfát ismerek, a parkban lógatja ágait a tó 
partján, kis földnyelven, alatta eldugott padot csak sejteni 
lehet ... mikor idegen érkezik hozzánk, feltétlenül elvisszük 
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a parkba, megmutatjuk bokrait, latin névcimkével ellátott 
virágait, a szomorúfűz mellett is elsétálunk, szép fejlett 
példány, mondja apám büszkén és elismerően ... Gergye 
Béláról soha nem beszélnek büszkén és tisztelettel .. . – vajon, mit je-

lent a szó: fűzfapoéta? 
anyám soha nem visz magával ezekre a látogatásokra ... 
„Margit néni beteg, csak unatkoznál” – de én szívesen 
meghallgatnám Béla bácsi verseit! ,,mi? még csak az kellene” 
... 
hát ezek után a parkban ágait himbáló fűzfának mi köze 
van ... ha csak nem az álarcosbál miatt ... egy időben 
anyám kedvenc története volt: a tisztikaszinó dísztermében 
álarcosbált rendeztek, a páholyban szmokingban, nagyestélyiben 
foglaltak helyet azok, akik nem akartak jelmezt 
húzni; közöttük feszített Gergye Béla, ide–oda köszönt, 
mindenhol észrevétette magát; aztán kitárul az ajtó, kezdődik 
az ünnepélyes bevonulás : megtapsolják az egyik 
jelmezt, cicegnek a másik felé, vihognak a harmadikon, a 
vége felé kezd unalmassá válni, az utolsó pár a terem közepénél 
tart, mikor az ajtónállókat majdnem feldöntve görnyedt 
alak biceg, igyekszik utolérni az utolsó párt; hálóingében 
minduntalan megbotlik, fodros hálósipkája libeg, 
bal kezében gyertyát és hatalmas kulcsot tart, jobb kezében 
összegyűrt papírcsomót; ki ez? ki–lehet–ez? élénkül a terem, 
minden szem az illemhelyről befelé igyekvő öreg bohócon 
van; tapsolják, közben találgatnak, csak mikor a majomszáj 
elfújja a gyertyalángot, terjed el a hír: de hiszen ez 
Gergye Béla ... nézd csak, az előbb még szmokingban ... 
most meg sehol sincs ... kitör a tapsvihar, szűnni nem 
akaró ünneplés, Istenem, ő volt az este fénypontja 

 
egyszer elküldtek hozzá, hogy váltsak ki receptet: lelkesen fogadott, 

jaj, milyen ajándékot is adhatna nekem, kapkodott a fejéhez; eltűnt a rak-
tárajtón, hosszú ideig egyedül hagyott a méreg–tégelyek társaságában, 
unatkozva lógattam lábam a padon, mikor sugárzó arccal megjelent, két 
keze háta mögött, ,,na mit hoztam neked”, cipőgombszeme meghatottan 
ugrált, majomszája titkot sejtetően feszült meg, aztán lassan, 
hatásvadászva előhúzott egy széles piros masnit, bűvészmozdulattal hagy-
ta kibomlani a hajtásokat, lovagiasan megkérdezte, a hajamba tűzheti–e, s 
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máris körülményes mozdulatokkal kötötte meg; nem mertem hozzányúlni 
hazáig, otthon a tükörben vettem észre, hogy a végein foszladozó, silány, 
műrostos, hibás szövésű, fakópiros .. . ,,szánalmas”, ingatta fejét anyám – 
,,de új ... nem akartam ugyan elfogadni” – ,,nem, nem, jól tetted, hogy 
elfogadtad . . . nem kell megsérteni őt ... erre legalább van mentsége ... ”; 
miért? mire nincs mentsége? 

a kályha ontotta a meleget, sarkammal becsaptam a hamuajtót, durr, 
kész, az ágyra vetettem magam, placcs, ott legalább hűvösebb volt 

nagyon nem szeretném, ha apám ide is bekukkantana, még 
csak az kellene, hogy szidni kezdjen, miért pazarlom a 
szenet, durr be minden ajtót, most aztán izzanak a falak ... 
durr ... de hiszen a kapu csapódott .. . de hiszen ... tekintetem 
az ablakra vetődik, megjelenik az ismert prémsapka, 
tisztán kiveszem anyám arcát, amint keresi a lépteket a nagy 
hóban, amint tétovázva a sötét ablakra pillant, füttyent 
kettőt, ott termek, kidörömbölök, s máris ugrom az ajtóhoz, 
ki a verandára, győzködöm a kulccsal, az üveg mögött cinkosan 
felhúzott mosolya, máris csimpaszkodom a nyakába, 
lábáról, hátáról verem a havat, hideg arcát szorítom izzadt 
tenyeremmel, ,,megfojtasz, te!” indiánüvöltéssel ugrálom 
körül, törődöm is én, miről beszél apámnak, Gergye Béla 
hőstetteiről, Margit néni fájdalmairól . . . amíg el nem ér 
fülemhez – ilyen szépet még nem láttatok ... kitisztult az ég . .. hold-

fény van és amerre a szem ellát, kék hó . . . tudod mit . . . ródlizni me-
gyünk! – na nem – tiltakozott apám – ne ess túlzásba, a gyereknek ágyban 
a helye, nem tudod, milyen nyugtalanul várt, hagyd őt most békén – me-
gyünk ródlizni! megyünk ródlizni! megyünk ródlizni! – érted, milyen 
gyönyörű idő van ... csend, tiszta levegő, érintetlen hó, mikor, ha most 
nem ... holnapra mindent belep a korom – jól van, nem bánom ... addig 
befűtöm a fürdőkazánt, mire hazajöttök lesz melegvíz – ne aggódj, csak 
egyszer–kétszer csúszunk le a plébániadombon elindultunk; üggyel–bajjal 
jutottunk előre a magas hóban, többször felborult a ródli, én különben is a 
holdat néztem; végre kijutottunk a házak közül az iskola és az erdő közöt-
ti irtás szélére – na ülj fel 

én előre húzódtam, ő a hátam mögé ült; a lejtő meredek volt, az erős 
holdfényben pontosan láttuk a völgyben húzódó patak vonalát, meg a 
pallót; erre a keskeny hídra irányította a szánkót; remekül kormányzott, 
hol ezt, hol azt a sarkát mélyesztette a hóba, gyorsan, hatékonyan; indu-
láskor rámszólt, emeljem fel mindkét lábam, és ne csináljak semmit; az-
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tán gyorsulni kezdtünk, átkarolva és hátradöntve engem, meghúzta a ródli 
zsinórját, mint a gyeplőt, Isten neki, porzik a hó, közeledik a patak, suhog 
a levegő, becsukom a szemem és torkomszakadtából visítok 

a pallón túl tértem magamhoz, mikor az enyhén emelkedő dombon 
alábbhagyott a lendület, majd a szánkó kecsesen befarolt és leállt; csend; 
sajgó torokkal figyelem az erdőből jövő visszhangot –na gyere 

anyám húzza a szánkót, én túrom utána a havat: enyhe lejtő a patak in-
nenső oldalán, palló, aztán a meredek domboldal, hogy lehet ezen fel-
mászni? – oldalt mélyeszd a csizmád a hóba, mert különben visszacsúszol 
alig mondja ki, elhasalok, megragadom a ródli farát, anyám így húz né-
hány méteren keresztül nagyokat kacarászva a plébánia–domb tetején veri 
rólam a havat – na ülj fel – most én kormányzok – nem, abból katasztrófa 
lesz, ülj szépen előre 

indulásnál mint a gályarabok előre meg hátradőlünk, amíg el nem érjük 
lábbal segítve a meredek lejtő szélét, aztán felemelt csizmával repülünk, a 
kormányzás most már könnyebb az első lesiklás nyomában, gyorsabban is 
szeljük a havat, nem kell fékezni, hogy megcélozzuk a keskeny pallót –
vigyááá! 

a hídon túl merem csak kinyitni a szemem, lassan siklunk már felfelé, 
nyugodtabb vizeken, egyre lassabban, egyre lassabban, végül – hallod? –
mit? –hallgasd! 

engedelmesen fülelek, a telihold hajótöröttjei, körülöttünk szemmagas-
ságban a tengernyi kék hó, mögötte az erdőszél sorfala –még egyet? –még 
egyet 

lejtő, palló, meredek domboldal, vigyááá . .. hólevegő, 
kékrepülés, srrr, grrr, sebesen közeledő patak, sziporkázó 
csillagok behunyt szemem előtt, torkomban a hold fémes 
fénye, szánkázik le, fel, le, fel orrunkon, hókristályok 
olvadva fagynak, szájpadlásomon keveredik a hideg fehér 
semmi a hideg kék semmivel – ez lesz az utolsó, úgy vigyázz 
előre, hátra evezünk, úsgyineki–vesd–el–magad, holdfény 
előtted, holdfény utánad, nyújtózz és kucorogj, félsz–e a 
pataktól – nem, egyáltalán 
már elértük az iskola sarkát, anyám hangosan énekelt ,,porkahavak 

esedeznek behó reme roma ... „ – egyáltalán nem féltem, hogy a patakba 
esünk ,,nyulak, rókák játszadoznak, behó reme roma ... ” – na, egy kicsit 
se? – nem, mert pont középen volt a híd ... Béla bácsi ma is szavalt neked 
verset? – szavalt – mit szavalt? – tavaszról, illatos orgonákról – ezért jársz 
annyit hozzájuk? 
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hullámokban jött anyámra a nevetés, hangját felfogta a hó, de erősítette 
a hideg holdfény, a levegőben kunkorodott leheletével együtt, ott gyűlt 
meg, vált örök holdudvarrá 
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MIKLÓS ADÁM 

Mario* 
 

'Hát baszd meg, Mario meghalt.' – szólt hozzám Sanyi bácsi a vacsorához 
kötött baráti találkozó végén. Erjedt volt a hangja és motyogós és mozdu-
latlan ráncaiból meredt rám a szemüvegnagyított kutyaszem. Sem e szem, 
sem a hang, sem az ember nem adta jelét, hogy ellensúlyozni kívánná a 
megbocsáthatatlan stílustörést, pedig azt a körülállók is hallhatták. 

Elképesztő hír volt. Mario – olasz anya Londonban szült gyermeke – 
úgy két órával azelőtt nálunk járt még, és semmi különös baja nem lát-
szott. Tizennyolc éves volt, kábítószernek nem rabja, annak ellenére sem, 
hogy szedett bizonyos szereket: altatót, izgatót, hasist, LSD–t, 
amphetamint. (Sokan vannak, kik fogyasztják e drogokat, mégsem ká-
bábbak vagy betegebbek másoknál.) ,,Mi történt? Baleset?” – ,,Otthon, a 
fürdőszobában összeesett és a mentőautóban halott volt már. Most beszél-
tem a kórházzal.” 

Éreztem, milyen válasz lenne a méltó: megdöbbenni, borzadni, fájda-
lomtól el torzulni, legalábbis szorongani kéne – Mario egyik legjobb bará-
tom volt. Értettük, szerettük is egymást tán. De nem észleltem sem a bor-
zadályt, sem a többit; hiányuktól rémültem meg: hátam libabőrös lett, 
állam leesett, a szemem guvadt. 

Ugyanakkor guvasztani kezdett a lélekbizonyító inger is, mit szégyen-
telen Sanyi bácsi szavai hívtak elő. Ez az inger egyre erősödött, míg végül 
teatralitást követelt; egy távolibb sarokba mentem és összerogytam. 

A túlélők megkönnyebbült sóhaja, meg mindenféle színek és tarka ze-
nebona törtek ki belőlem. 

Foszlányok süvítettek fel és álltak hol geometriai és aranymetszés sza-
bályok szerint komponált alakokká, hol színváltó tintapacákká; kerettel, 
keret nélkül, képcsarnokban, képcsarnok nélkül; vonagló háttérrel, majd 
árnyékban, orgonakísérettel, szájharmonikával, orkánok dallamával, Ma-
rio–pergette elektromos gitár repedt akkordjaival; a zsivajgó forgószelek-
ben hajdani és eddig soha nem érzékelt Mario–információ–egységek pör-
dültek fel és örvénylettek körülöttem, majd hevültek gőzzé, gömbölyöd-
tek és feketültek viharfelhőkké, majd mint sárkányok bontottak szárnyat 
és borították be mindenütt az eget, hogy szaporodjanak és sűrűsödjenek – 
végtelenüljenek – mígnem bömbölni kezdett az ég és tombolt a nehéz, a 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1976. évfolyam 4-5. számában.  
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füstös, ólmos és koromtól szennyezett – mennykő. Jégeső eredt és minden 
cseppje egy kérdőjelet hurcolt, a jégcseppek is kérdőjel . alakzatba rajzo-
lódtak a Battersea Park Road–on, majd jégheggyé tömörültek – 
jégyhegy–kérdőjellé a Battersea Park közepén, és zúdult ki a parkból a 
rettentő kérdőjel–óriás, betemetve egész Batterseat, Wandsworth–öt, 
mindent, merre a szem ellát. Dagadt, már nem is volt kérdőjel többé, il-
letve szemmel nem tudtam követni alakját–hiszen egyre csak nyújtózott 
és átfúrta az eget–, de ahogy nyúlt ki felém, értettem már, hogy nem kell 
menekülnöm, mert belőle vagyok gyúrva én is – egy és ugyanaz lénye-
günk: véghetetlen felelet–jel. 

Aztán láttam magam előtt a természetes nagy grimaszt, Mario fanyar 
vigyorát; hosszú, zsíros, fekete cigány–haját, amint mélyre barázdált 
homlokából görcsös kézmozdulattal veti hátra – mint, aki hirtelen szaba-
dulni akar a gubancból csüngő zűrzavartól, fejét e pillanatban hátraszegi; 
hadd vágjon arcába friss levegő, legyen rend a gyűrött homlokon végre, 
fürössze meg agyát a hideg szél – és a tekintet megváltás–szomjasan 
málik szét. 

Helyén egy csúnya gubanc. 
Előttem vibrált az idegficam, mely aránytalanná vezérelte e lény tagjait 

és nem engedte őt alkalmazkodni, a szabályokat beépíteni, rendszert te-
remteni, fegyelmezni, önfegyelmezni, a dologba belefogni, nekifogni, 
nekiülni, nekiállni, nekilátni, nekifeküdni, nekihasalni, belemászni, bele-
edződni, rákenődni, belekeveredni, összecsavarodni, zilált függetlenségé-
től megszabadulni; ott ficánkolt aza testi–lelki mozgáskényszer, mely arra 
késztette, hogy munkálkodás helyett fújtasson és gyűlölködjön – gyűlölje 
a „Sloane Square burzsoáziát”, a „King's Road középosztályt”, a kifent 
arcra ültetett mosolyt, a hidegvért és a puha mimikát és pantomimikát; a 
khakimázba burkolt áruházat, hova elárusítónak küldték volna; és az élet-
telen fényű Chelsea éjszakát, hol tekergett, gondolataiba csavarodva és 
soha meg nem értve, mért bánik el vele a College, a munkaközpont, a 
munkanélküli hivatal, mért rúgja őt az erotikus testbe öntött ausztrál, de 
zsidó lány–osztálytárs, meg más társak, meg más társtalanok, angolok és 
nem angolok, Angliában és másutt; Londonban általában és Dél–
Londonban különösen; a Chelsea Bridge, a Battersea Park, a Lurline 
Gardens, a vér szerinti és a nem vér szerinti családtagok; mért nem szereti 
őt úgy a világ, mint Mamina, illetőleg, mért nem szereti őt– úgy, ahogy 
kell – Mamina se. 

Aztán fülembe ugrott laza hangja, ahogyan délben a telefonban a szo-
kottnál nyugtalanabbul cseng. Nem volt kedvem beszélgetni vele – dol-
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gom volt; a rosszul, vagy nem végzett munka tudata dolgozott bennem, 
meg düh, hogy Sanyi bácsi – házigazdám – velem vetette fel a kagylót, 
míg ő ebédhez készülődött. Csak a legnélkülözhetetlenebb szavakra szo-
rítkoztam, számszerint nyolcra: ,,He is not home, ring in ten minutes!” 

Sanyi bácsi már kora délután beszámolt a fejleményekről: Mario 
megint összetorzsalkodott mamájával s dühkitörése során csaknem súlyo-
san megsebesítette őt, végül is szétzúzta az anya festette egyik műalko-
tást. Ezek után állítólag mélyen megbánta bűnét, ezért is telefonált; gyö-
tört arccal bámult maga elé, mikor késő délután belestem Sanyi bácsi dol-
gozószobájába. Szórakozottan forgatta kezében a whiskys poharat és 
hallgatta a bácsi oktató szavát. 

– ,,Remélem öngyilkos lett!” – jegyezte meg a forrongó költő a vacso-
ra után, miközben sötét posztókalapját copfos szőke hajára húzta. Én 
egyetértettem vele: jobb lehet tudatosan és akaratlagosan halni, mint aka-
rat ellenére, a sors kifürkészhetetlen szeszélyéből, tizennyolc éves korban. 

Hanem egy másik vacsoravendég – a költő barátja – ellenkezett. Van 
egy olyan állapot – mondta, melyet a heroin hiánya okoz egy heroinistá-
nak, vagy „speed” hiánya egy igazi „speed freak” –nek 
(amphetaminélvező), és ez az állapot fizikailag is elviselhetetlen – nehéz 
a tiszta akaratra vezetni, ha valaki e kín közepette megöli magát. 

Emlékeztem: legutóbbi beszélgetésünk során Mario hanyag, higgadt 
tárgyilagossággal beszélt „speed freak” múltjáról, mely még nem ért vé-
get. Zakója zsebéből Burroughs „Junkie” című híres könyve lesett ki, 
mely a modern amerikai kábákról szól. 

Egy órával később a Chelsea hídján csattogtattam sarkam, a vastag vi-
zű, mocskos Temze fölött, a gazdag „upper”–negyed irányából a 
Battersea déli part kietlen proletár szürkesége felé. Balról leset rám a 
Battersea Power Station – sötétvörös téglából rakott egyszemű óriás; az 
éjszakában is láttam, amint négy égbe vesző szarva a gyárnegyed 
bomladékaitól bűzös és sötét felhőkbe hörögi füstjét. Régóta rettegem 
már őt, ki százezreket lát el elektromossággal – most olyan volt, mint egy 
dohányzó őshüllő. Jobbra messze pislákolta a többi Temze–hidak, jobbra 
előttem pedig a Battersea park főkapuja sötétlett – hajdani bejárat, fosz-
lásnak indult, berekesztett vurslihoz. Bizonyára jól ismerte e látványt Ma-
rio is, éjszakánként erre baktatott hazafelé. A szomszéd utcában lakott. 

Elképzeltem őt a Battersea éjszakában, lomposan, lomhán, nyűtt 
bluejeansban. Elképzeltem, hogyan lépkedett és hogyan ejtette vállait. De 
a kép nem volt kielégítő, még akkor sem, amikor utánozn próbáltam járá-
sát. Hiányzott belőle valamiféle előkelő nemtörődömség. 
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A hídról leérve azon kaptam magam, hogy belezavarodtam Marióba. 
Az egyik pillanatban világosan láttam, hogy nagyon csúnya volt és na-
gyon intelligens, a következőben, hogy szép volt de nem eléggé okos, 
aztán, hogy lusta volt, hogy akaratgyenge, és hogy elkényeztetett; azután 
hallottam az anya, Mamina, vádját mindent feláldozott fiáért, ki csak él 
nyakán, hálátlanul. 

A lépcsőházban Mario már se csúnya se szép nem volt nekem, hanem 
eltorzult; vonásaiban ott volt valami más, ami volt, vagylehetett volna 
belőle; emlékeztem régi fényképekre, melyekből eg lírai, érzéki arc tekin-
tett rám, és egy rajzra, mely eszményivé édesítette Mariót. 

Az emeleten megállapítottam, hogy bizonyára a kamaszkor nyűgét 
nyögte még; ez az idétlensége által őszinte manó–köntös csak átmeneti 
állapotként születhetett meg a serdülőkor hajnalán. ,,Hog az átmenet hon-
nan hova vezetett, ez már nem jövendölés többé, hanem tény” – összegez-
tem, mikor már a kulccsal babráltam. 

– ,,A kórházban nem tudták megmondani a halál okát” – fogadott Sa-
nyi bácsi. ,,Mit gondolsz, sok drogot szedett?” 

Félrevezetőnek éreztem a kérdést, egész világnézetem berzenkedett. 
Kiáltani szerettem volna: ! ! ! !, vagy csak annyit mondani halkan: a lé-
nyeg volt itt a lényeg – ez a lényeg. De hamar beláttam, hogy, a lényegről 
semmit sem tudok közölni semmitmondó módon. Tényszerűségekre szo-
rítkoztam: Mario képtelen volt minimáli mennyiségű drogot szerezni a 
múltkoriban, holott, ha valóban annyira járatos az ilyen élvezetben, akkor 
ez nem ütközhet nehézségbe. Aztán meg mesélte vagy egy hónappal ez-
előtt, hogy jelentkezett a megfelelő orvosnál és jelentette: rászokott az 
amphetaminra. Az orvos azonban nemigen törődött vele, olyasmit állít-
ván, hogy súlyosabb esetekkel kell foglalkoznia. 

Mindent meghánytorgatva: nem gondoltam, hogy Mario sok drogot 
szedett, de lehet. Van egy olyan életforma, mely arról árulkodik, hogy 
valaki nem ad sokat az életéért, nem lát lényegi különbséget abban, hogy 
még két évig, vagy még ötvenig vegetál a földön. Mario életformája ilyes-
féle volt az utóbbi két évben. 

Elalvás előtt még emlékeztem, mint estek szét Mario vonásai az utóbbi 
hónapokban, hogy löttyedt előre hasa; sebek–pattanások borították el ké-
pét, különösképpen feldagadt orrát. Néha pedig feltűnően gyorsan geszti-
kulált, handabandázott, végtagjai úgy kalimpáltak, mintha kiszabadulná-
nak az agy ellenőrző központjainak uralma alól. Olykor nem tudta követ-
ni, amit mondtam neki, mintha gondolatai elszáguldanának. Túl volt telít-
ve energiával, értelmi képességeinek és elvárásainak megfelelő munkát 
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nem talált; energiái befelé fordultak. Ki nem bocsáthatta őket – úgysem 
értette volna meg senki. Két év alatt vagy tíz évet öregedett. Félrefutotta 
befelé fordított energia: fejében megpattant egy ér. Szép halál – tiszta sor. 
Ezzel a gondolattal aludtam el, pokrócokba csavarodva, a lámpát égve 
felejtettem. 

Másnap influenza borított el, fejfájás és émely, bár a láz nem volt he-
ves. Talán kapóra jött: a szomszédokkal és Mario rokonaival nem kíván-
tam foglalkozni. A hírekből azonban nem rekeszthettem ki magam. 

– ,,Egy az öröm a bánatban: szinte bizonyos már, hogy nem öngyilkos-
ság.” – többekkel is tárgyalt a nap folyamán Sanyi bácsi, Mario családjá-
nak régi barátja. ,,A jelek arra utalnak, hogy a munkanélküli segély 
amphetaminra és egyéb kábítószerekre ment el.” 

– ,,Csak azt nem értem, hogy miként volt képes fél órával halála előtt 
Közös Piacról beszélni velem” – hümmögte. .. 
 
Talán hullámokban támadták meg a rohamok; talán hazafelé menet az 
utcán vett be valamiből sokat. Talán kemény, igazi speed-freak volt, aki 
tízszeres sebességgel él, hogy néhány hónap alat elpusztuljon. Begyorsí-
totta a befelé fordított energiát. Hisz el i mesélte nekem a belső sebesség 
élményét, mit csak akkor lehet kifejezni, mikor a hatás már elmúlt. Talán 
ő így találta meg a „Stirb und Werde” –t, fekélyektől tarkított pillangó 
módján akart elégni egy amphetamin–lázban. .. 
 

Másnap átmentem az anyához, Maminához, ki mindent feláldozott és 
most egyedül maradt. 

Nem láttam rajta változást, sőt mintha meg is szépült volna katharzis 
következtében. A négyszobás polgárias lakás – széles munkásvidék övez-
te piciny középosztály–szigeten – sem árulta el nyomát annak, hogy új 
szakaszba lépett. A jólismert fülledt levegő ülte meg a sötét függönyökkel 
elkerített hálószobát, a bolyhosvastag takarókat, a kétszemélyes ágyat, s 
benne Maminát, ki ölelésre tárta ernyedt, albíno karját. Megcsókoltam 
lárvaszerű arcát, miközben szemem végigfutott a jólismert képeken – a 
szűzi lelkű gyermeteg romantika szárnyán festett alpesi szerpentineken, 
az arctalan leány körvonalain, amint mélyvörös estélyi ruhából hullatja 
előre duzzadt mellét; az elválasztott fekete férfifrizurán hátulról mély 
sötét zakóból emelkedik ki, a frizurához tartozó archoz női arc simul – 
átszellemült; rúzsos ajkai szétváltak önfeledten. Körben mindenfelé vas-
tag vágytól csöpögő aktok, hozzájuk hasas deltoid formájú fej és mandu-
lavágású szemek illeszkednek: Mamináéi. 
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Sohasem fogtam fel, hogy Mamina voltaképpen mit is áldozott fel Ma-
rióért és miért; a ceyloni apát, kit senki se látott, mert elhagyt őt Mario 
születésekor; barátait, kik eltűntek, majd megint előkerültek; a munkát, 
mit sohase vállalt; a festészetet, melyben a fülledt erotikáig jutott; vagy a 
filmszínészséget, miből nyomba kipottyant, miután gyermekkorában fel-
fedezték? 

Mario dührohamokat kapott és tört–zúzott az utóbbi időben – hallom 
újból. De mindig megbánta és ígérgette, hogy jó lesz ésállást keres. De 
nem tetszett neki semmi sem, amit kaphatott volna. ,,Képtelen volt a 
kompromisszumra.” Ezért is maradt ki a Collegeból ezért nem volt haj-
landó fegyelmezetten viselkedni és nyakkendőt  tekerni. Rendszerint el-
vesztette a címet vagy a telefonszámot mikor egy meghirdetett állásért 
jelentkezni indult. Nem akart sem orvos lenni sem ügyvéd, vagy bármi 
egyéb tisztességes . 

Azon a napon nagyon durván viselkedett. Mamina levélben fel is szólí-
totta őt, hogy néhány napra tűnjön el, mert nem bírja látni se. Idegesíti. 

Amikor azonban Mario mindenért bocsánatot kért (este hét előtt né-
hány perccel), Mamina mindent megbocsátott és megengedte, hogy ma-
radhasson, csak arra kérte fiát, hogy legyen jó. De Mario mégiscsak el 
akart menni egy barátjához: ,,Félek, hogy ma éjszaka nem leszek jó, 
Mamina.” 

Aztán fürödni indul. Rövid idő után azonban alsóruhában jelenik meg s 
bejelenti, hogy mégis itthon marad: nagyon fáradtnak érzi magát és ezért 
inkább aludni tér. Meggyötörtnek és roskadtnak látszik. 

Mamina a fürdőszobába megy és kozmetikázni készül. 
Mario utána oson: ,,Mamina give me a kiss!” 
Mamina nem ad csókot, mert Mario alkoholt liheg. Mariónak régi fo-

gása, hogy akkor kér csókot Maminától, miután ivott; a mama ekkor so-
hasem ad. Mario ilyenkor tovább incselkedik, Mamina viszont leckézteti 
Mariót: ne igyék, mert akkor nem részesül anyai enyelgésben. Mario ne-
vet, mire Mamina jobb kedvre derül, kiesik nevelői szerepéből s megöleli, 
csókolja. 

Ezúttal azonban Mario nagyon bűzlik a szesztől s Mamina meg nem 
derült jobb kedvre. Pedig Mario nagyon hajtogatja, hogy mit akar: ,,Give 
me a kiss, Mamina! Just give me a kiss!” Aztán közelebb húzódik és oda-
nyomja képét. Erőlködik. Mamina nem hajlandó. 

Mario hirtelen megbicsaklik, hörgő hangokat hallat és kétrét görnyed; 
hadonászik, majd a fürdőkád szélének esik és görcsbe merevedik. 
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Mamina azt gondolja, hogy ez egy új játék. Még nevet is. De Mario 
nem mozdul. Mamina élesztgetni kezdi s már látja, hogy nagy baj van. 
Orvost kéne hívni. 

Először azonban Mario szobájába rohan, hogy ott rendet tegyen – a zi-
lált szoba képe rossz hatást tenne idegenekre. Pár perc alatt kész van – 
még meg is ágyazott. 

Aztán emberekért szalad. A szomszéd leány nem tud segíteni. 
Mentőt hívnak, de már az sem tud segíteni. 

 
Mamina felkönyököl az ágyban és sír, hogy minek éljen ezután: „Be-

venném az összes altatót, de nem elég, csak a gyomormosásig jutnék.” – 
,,Végzetesen elkéstél Mamina” – gondolom és tartom kezét szótlanul. – 
,,Istenem, ha megcsókoltam volna akkor, könnyebb lenne most. Nagyon 
kérte.” .. 
 

Másnap meglátogat Alberto, olasz–angol gyarmati keverék, Mamina 
elvált férje, ki tizenhét éven keresztül Mario mostohaapja volt. Vén em-
berként viselkedik, pedig körülbelül 45. Roskad és zokog. Mindenért ő a 
felelős; ő ölte meg Mariót. ,,Nem adtam nek edukációt, miattam hagyta el 
Istent. I failed him! Pokolra fogok jutni.”  
 

Sanyi bácsi meggyanúsít, hogy elcsentem két üveg 'Seconal' nevű alta-
tóját. Kategorikusan visszautasítom a vádat. 
 

Estére megtudjuk, hogy Mario búcsúlevelet hagyott az ágy alatt, a 
'Seconal'–üvegek mellett. Csak az nem állapítható meg, hogy pontosan 
mikor vette be a tablettákat. Fél hétkor még világpolitikai kérdésekről 
beszélgetett Sanyi bácsival – hét után néhány perccel már halott volt. .. 
 
A búcsúlevelet nem reszkető kézzel írta – szögezték le az illetékesek. Sa-
nyi bácsi szerint bájos, jókedélyű írás: 

,,Please, please, please, Mamina ! 
Bocsáss meg nekem, Te semmiről sem tehetsz. Ne kárhoztasd magad; 

becsavarodott fiú voltam. Tudom, azt hiszed most, hogy életed már üres, 
mit sem ér, de ez nem igaz .... Menj, élj boldogul Tonióval, vagy akárki 
mással, és ne kárhoztasd magad, hidd el, Te semmiért sem vagy felelős ... 
Csao Bella!”  
 

Tonio húszéves fiú, kit Mamina a nyáron ismert meg Milánóban.  
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Feltételezhető, hogy a „Seconalok” már Marióban voltak a délután so-

rán, de az is lehet, hogy délután elcsenvén, csak hazamenetkor szedte be 
őket. Ezt pontosan meg fogja állapítani a halottkém hivatala. 
 

Minduntalan visszatér egy jelenet, mely lassan emlékké vedlik át; talán 
ma már csak a jelenet képét tudom visszaidézni. Illetőleg lehet, hogy nem 
a jelenet képe, nem is a kép emléke, sőt nem is maga a visszaemlékezés 
folyamata az, amire emlékeznem kell, hanem inkább a képhez fűződő 
benyomások, meg a visszaemlékezés folyamatához fűződő benyomások 
szövevényében van valami, amitől nem tudok megszabadulni. Mario kör-
vonalait látom úgy három héttel ezelőttről, e körvonalakat szürkéskék 
színfoltok töltik ki, és e színfoltokat a Battersea porán átpergő napsugarak 
permetezik. Mario bluejeansben van és bőrök–szőrmék takarják vállát – 
olykor úgy rémlik, hogy ez afgán kabát, melyet most leértékelten lehet 
kapni tizenkét fontért. Mario körvonalai, fényei és színfoltjai sebesen sze-
lik át a napsugaras szürke ködöt a Battersea Park Road és a Queenstown 
Road kereszteződésénél, elképzelhető, hogy a lámpa piros, de lehet az is, 
hogy Mario másért siet a déli vidékek irányából lakása, a Lurline Gardens 
felé. Bizonyos azonban, hogy nem néz jobbra vagy balra, borostától, sza-
kálltól és egyéb bozontos szőrtől borított fejét hátra szegezve, tántorítat-
lanul mélázva halad valahová, nyílegyenes vonalban, mintha egy delejes 
pólus felé közelednék. Néhány méterre van tőlem – megszólítanám. 

Már nyitom is szám, de köszöntés helyett elmosolyodom szórakozott-
ságomon: mindenfelé zárt ablakok vesznek körül, egy emeletes autóbu-
szé, melynek emeletén, balról az első ülésen vagyok található. Mario tá-
volodik, de még így is igen közel van. 

Nagyon szeretem a piros londoni buszokat, különösen az emeleten jó, 
amikor nincs ott más senki. Szeretek hátradőlni és szemlélődni a magas-
ból, mint egy mozgósított kilátótorony első emeletéről. Ilyenkor minden 
kicsiny és távoli: a házak, autók, hirdetések, lények mind emberléptékű 
játéktárgyak. „És íme most egy ismerős közöttük: Mario. Önfeledtül bol-
dognak érzem magam, hisz itt a bizonyság, hogy járatos vagyok a játék-
tárgyak világában, egy rész belőlük okvetlenül enyém. „És a busz emelete 
is az enyém, hisz senki sincs itt kívülem. A motor és a rugók rezgései 
húsomba mennek át, és a remegések – bölcső ringatása – álmodozásba 
szenderítenek. Ernyedten nyúlok el a kettős ülésen és legeltetem szemem 
Mario szétfolyó, mesebeli körvonalain. E rejtélyes fények és vonalak jól-
eső borzongást váltanak ki: tudom, hogy a titok izgalma örök marad, mert 
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nem kell és nem lehet megfejteni, hiszen csak játéktitok. Mario körvona-
lainak, fényeinek és árnyékainak múltja, jelene, jövője – sorsa – megfejt-
hetetlen: örök titok, mely autóbuszok ringató bölcsőiben minduntalan 
visszatér majd. 
 

Néhány perc múlva már a Big Ben szomszédságában jár a busz . Ref-
lexszerűen csavarintok egyet az ablakon – levegőért; téli napsugár és nem 
is olyan hideg szellő érkezik be hozzám. 

Ekkor komorodom el, rámvillant a felismerés: az ablak már előbb is 
lehúzható volt. Odakiálthattam volna: 

,,Mario ! How is life?” 
Mint akit rajtakaptak, tekergette volna fejét, míg végül észrevett volna 

fönn. Tűzött a nap – hunyorogtunk volna. 
Aztán kitört volna belőlünk, teli képpel nevettünk volna fel – Mario 

úgy, ahogy a fényképen, két héttel halála előtt: harsányan és ártatlanul. 
Hisz ellenállhatatlan volt, hogy ő lenn a gyalog, míg én vagyok fenn a 
busz. 
 

Ez a nevetés átölelhette volna a pillanatot, felébredtünk volna egy téli 
álomból, áttörtük volna a dimenziókat, tán el is hessentjük az időt. 
 

Én elszalasztottam ezt a mókát, kihagytam a ziccert, nem hunyorog-
tunk össze, nem sült el a tréfa, nem nevettünk teleszájjal, nem lett miénk a 
pillanat, nem ragadtuk meg az időt, nem oldottunk fel dimenziót, nem 
ébredtünk fel. 
 
P.S. 

Láttam Mariót tegnap, mint kéthetes hullát. Világos, hússzínű kopor-
sóban feküdt, vakító fehér, selymes szövet övezte a poros, kék kordbár-
sony–zakót, Mario kimenőruháját. Haját olyan gondosan takarták el fehér 
selyemmel, hogy gyanúm támadt, fejét is meglékelték adatfelvétel céljá-
ból. Füle fölött két arany keresztet varrtak a selyembe – ezeket kutatta 
Mamina és Alberto szeme eszelősen, mikor a terembe léptünk. Mint a 
morfinista, ki kezébe kaparintja betevőjét, úgy csillapodtak le, amikor 
meglelték e két aranyló szimbólumot. Mario teljes értékű katolikus elföl-
delése a megbocsátás nekik, feloldozás a bűnök alól, talán a pokoltól 
mentesülés reménye is – ha az életben töltött hátralévő éveket leszámít-
juk. Szerencse, hogy az egyház ma már igen rugalmas a fiatalabb korú 
öngyilkosok eltemetése kérdésében. 
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Mario bőre sötétzöldbe ment át, pattanásai megfeketedtek. Orrlyuka 
kitágult, szemhéja megkékült, mintha véraláfutásos lenne. Aszott, gyűrött 
kezét imára kulcsolták; ujjai, mint csontpálcikák, lötyögtek bőrtokjukban 
és éppen olyan jeges hidegnek mutatkoztak, mint amilyenek voltak, ami-
kor megérintettem őket. Megborzongtam: mutatóujjamat reggel megkar-
coltam és ezért a hullamérgezés gondolata futott át fejemen. 

Mario itt meg ott puffadt volt, másutt meg töpörödött, arcán gyötört 
fájdalom nyugalmával. Úgy feküdt ládájában, mint valami régészeti em-
lék, megkövesedett őskori lelet: fatönk, vagy őshüllő, ősgyík vagy halsár-
kány. Mint a csatatér, melyet már a dögrablók és keselyűk is learattak, hol 
a szétrepedt ütegek már csak a félhold csöndjét verik vissza. A nagy, vé-
res manőver megfagyott lenyomatai. 

– ,,lme a Ding an sich” – kiáltom hangtalanul, miközben Mamina a hi-
deg hullát csókolgatja. 

– ,,Ez a test magáért beszél, nem köntörfalaz, nem erőlködik; végérvé-
nyesen, visszavonhatatlanul, megfellebbezhetetlenül, félreérthetetlenül, 
elkerülhetetlenül, eltéveszthetetlenül egy és ugyanaz – és végre nincs már 
mit felismernie önmagán, nem kell rettegnie, hogy lehull a lepel.” 

A lepel már lehullt: Mario éppen olyan nyílt titok most, mint a kavics 
az átlátszó, tiszta vizű patak fenekén, vagy moha a fatönk északi felén. 
Nem szól, mert nem szólhat és nincs mit mondania: mondandóját kitárta . 

A szülők szeme nedves, görnyedten indulnak kifelé. Én viszont állok 
és Mario arcát kémlelem; megpróbálom e kínos ábrázatra vetíteni azt a 
pillanatot, mely nem következett be – mikor harsányfelszabadulta nevet-
tünk volna egymásra, hogy feltartóztassunk mindent, mit fel kellett tartóz-
tatni. 

Nem sikerül. A két arc nem gyúrható eggyé, az önfeledtté szaladó vo-
nások helyett egy torz, szánalmas vigyor az, amit elképzelni tudok. 

Ez a hulla, elrettentő gúnykép meg rémkép; egy teljes jogú kéthetes 
halott – borzongást kelt és nevetésre ingerel. Szemem azonban nem tu-
dom levenni róla, csak állok padlóhoz szegezve és bámulom meredten. 
Valamit be akarok még fogadni, ami eddig nem ment a fejembe. Az arcá-
ra koncentrálok. 

De a hulla erősebb: a bomló fehérjék termékeitől dagadozó orr befúró-
dik agytekervényeimbe, szétfröccsen milliónyi saját levében gőzölgő 
DNS–t és színező anyagot; feszültséget indukál, majd otromba villámhá-
rító módján vezeti le a tömegnyi gondolat–foszlányt, aminósav emléket, 
álomköntöst, bio–áram csendéletet, mely a szikrák fényében erjedt hazug-
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ságtömegként világlik fel. Tehát . nem szalasztottam el semmit, sem a 
buszon se másutt. 

Tehát nincs mit, nem volt mit áttörni, illetve ha van, ha volt, arra Mario 
csak halottaiban képes. He has risen into the dead. 

Megkönnyebbült szívvel lépek ki a hullaház kapuján, a hideg napfény-
től áztatott, porban úszó Battersea Park Roadra, és vezetem Maminát a 
szürke üzletsor és a gigantikus teherautók közti keskeny járdán. A bűn 
kihullott belőlem és a hullaházban maradt, helyén parttalan kráter az űr, 
tátong a hiány. Még nem öltött formát. 
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FERDINANDY GYÖRGY 

Üresjárat* 
 

1. 
Aznap átvettem apám hagyatékát. Egy repedezett, barna kézitáskát, ami-
vel valaha a betegeiket látogatták a háziorvosok, egy madzaggal átkötött 
csomagot: a leveleimet, egy sétabotot azokból az időkből, amikor apa 
még járni tudott. A táskán monogramm dátum. Apám harminc éves volt, 
amikor megkezdte az orvosi gyakorlatot. 

Az ápoló még egy sárguló rajzot tett elém: apa a kórterem sarkában ül, 
előtte a rács mintája a falon. Gyakorlatlan kézzel, mégis aprólékos gond-
dal örökítette meg valamelyik beretvált koponyájú bolond. 

A táskában családi képek: napernyős dámák, bajuszos ismeretlenek, 
súlyos, barnára száradt kartonok –– Tessék ellenőrizni– mondta az ápoló. 

Éppen csak belenyúltam, de azután a képek alatt csuklóm kemény 
tárgyba akadt. Amikor kiborítottam a táskát, apa sztetoszkópja koppant az 
asztalon. A fülhallgató bakelitszárába akadhatott bel akarom. 

A levelekbe is belenéztem. Én írtam volna őket? Soha nem láttam 
ilyen idegennek az írásomat. – Hát ez kérem minden – szólalt meg ismét 
az ápoló, és én  szemétkosárba löktem a másfél kilónyi reményt, amivel 
életben tartottam apámat betegsége utolsó húsz éve alatt. 

A zárt osztály ajtajában vizenyősszemű ember állt meg előttem. 
– Ez Miklóska – mondta az ápoló, mintha tudnom kellett volna, hogy a 

Miklóska kicsoda. 
Az ajtón nagyot kattant a lakat. 
– Ő volt a doktor úr mindenese. 
– A mindenese? 
– Ő mosdatta le, ha maga alá piszkított. 
– Mit akart? 
Az ápoló vállat vont, zsebébe gyűrte a borravalót: 
– A sétapálcát. Azt mondja, neki ígérték. Dehát ezt ugye senki se tud-

hatja, uram. Tanú és végrendelet nélkül halt meg az édes apuka. 
Így aztán apám hagyatékából csak a barna kézitáska, a fényképek, a 

sztetoszkóp, meg az ismeretlen bolond ceruzarajza maradt. 
Furcsán éreztem magam, ahogy ott ültem a buszon. Esett az eső, végte-

len hosszúnak tűnt fel a belvárosig az út. Nemcsak apát, engem is ez tar-

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1977. évfolyam 1-2. számában. 
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tott meg: hogy egyszer hazajövök, és akkor vasárnaponként ismét kime-
gyünk a stadionba, megállunk a tolókocsival a sziget árnyékos fái alatt. 
Most értelmét veszítette, úgy ahogy volt, mindenestől, ez az élet. 

Fáradt voltam, ültem az esőben, kicsit csodálkozva, hogy mi mindent 
végigcsináltam, mi mindenbe belevágtam az elmúlt évek alatt. Közben 
elmúlt az idő, negyven éves vagyok, akárcsak apa, amikor ágynak esett, 
és nicsak, nekem is éppen kilenc éves a fiam. 

A szálloda halljában várt rám, színes képesújságot olvasott. – Mit hoz-
tál? – kérdezte azonnal. Eszembe villant, hogy apám azt felelte ilyenkor: 
magamat. 

Nem emlékszem, mit csináltunk napokig. Azt hiszem, mászkáltunk 
csak, körbejártam a régi útvonalakat. Vince olyan, mint én voltam: magá-
nyos gyerek, szereti a céltalan kóborlást, a csatakos, vadidegen városokat. 

Ha elfáradtunk, buszon folytattuk, vagy valamelyik jajongó kültelki 
villamoson. Kerestem valamit. Az események fonalát talán, ott, ahol húsz 
éve minden folyamatosság megszakadt. 

Autót se béreltem, csak a legutolsó napokon. Azt is megbántam: kizár-
tam vele magam az emberek közül, attól kezdve már csak a párás üvegen 
át nézegettem az eső akváriumában tébláboló néma honfitársaimat. 

Egyszer, igaz, felvettem valakit. Éjfél felé, a Gyáli út sarkán, aktatás-
kás kiskatona lépett elém az úton. – Hová megy? – kérdeztem, amikor 
utolért és behajolt a nyitott ablakon. 

– Vecsésre – felelte. Lekéstem a buszomat. 
Lekapta tányérsapkáját, a gyors mozdulattól a fülére esett a haja. 
– Ez usa–kocsi? – kérdezte. 
–Az. 
– Akkor én inkább kiszállok. Határőr vagyok, nem szabad beülnöm 

külföldi kocsiba. 
Maradt mégis, aprólékosan végigkérdezte a billentyűket, gombokat. – 

De maga idevalósi. Nem kérdezte, mondta. Megnyugtatta magát. 
Rágyújtottunk. – Nézze – mondta a határőr –, V. Laci a nevem, roko-

nok vagyunk, ha mégis megállítanak. 
Megmondom én is a nevem. 
– Milyen ott? –kérdezte. Nem feleltem. 
A Béke–téri végállomás után a műút sötét kukoricatáblák között ka-

nyarog. 
– Miért nem jössz haza? – kérdezte utasom. 
Vállat vontam: magam se tudom. Figyelmesen az arcomba nézett: 
– Értem én – mondta. Itt már senkid se maradt. 
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Sorompónál álltunk, kisvártatva fekete tolatómozdony szuszogott ke-
resztül az úton. 

– Vár az asszony –, a katona felsóhajtott, nagy csönd támadt a kocsi-
ban. 

– Vár? 
– Vár – felelte vidáman. Gyere be, bejössz, nem igaz? 
Nem mentem be. Kicsit távolabb álltam meg, ne lássák a szomszédok 

amerikai kocsiban. 
Kiszálltunk, azután V. Laci, a határőr fütyörészve megindult hazafelé, 

a süppedő, néma vecsési homokon. 
Talán, ha észrevettem volna a folyamatosságot. Ha csak egyetlen régi 

barátra akadok. Pedig kerestem, ha nem is módszeresen. Hogy ez itt a 
hazám, tény kellett volna legyen, nem verejtékízű eredmény, csak azért, 
mert nagyon akarom. 

Vince járt–kelt, mellettem, és mégis egyedül. Keveset beszéltünk: 
– Éhes vagy? – kérdeztem. 
– Nem. 
– Szomjas? Fáradt? 
Rázza a fejét. Megyünk tovább a keskeny, kanyargós buda utakon. 

Néha történik valami: 
– Mi ez? Transzformátorház? 
– Repesznyomok. 
Lekuporodom, kitapogatom. 
– Volt egy barátom. Itt tépte szét a gránát, ezen a helyen. Annyi idősek 

voltunk, mint te. 
Zúg a trafó. Zöldre festették. Állunk a temetőfőkapuban, nézzük a re-

pesznyomokat. 
Még vidékre is lekocsiztunk. Megnéztük a falumat. 
– Itt éltél? 
– Ide kerültem. Nem volt mit ennünk. 
– Hol az iskola? 
– Őriztem a jószágot. Nem volt akkor tanítás, fiam. 
Körbejárjuk a poros akácligetet, meghúzzuk a csordakutat. Lemegyün 

az alvégre: itt laktam. Nézem a házat, gyomrom kőkemény csomóba sza-
lad. Ott szemben pedig, a bíró háza. Zúg a csend. 

Az utca üres, sehol egy lélek a faluban. A bíróék tornácán a szövőszék-
re hajol egy fehérkendéős női alak. 

– Bemegyünk? – kérdezi Vince. 
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Klumpás nénike kopog végig az úton. 
– Keresni tetszik? – kérdezi. 
– Királyék? 
Megáll, figyelmesen végigmér. 
– Bizony – bólintja. Azok laktak itt. 
– És ott szemben – kérdem – a bíró? 
– Meghaltak, igen. A fiú városra került. Itt csak a lánya él. Mindig is 

beteges volt ez a lány. Hímezget, a szövetkezetnek, ha már így magára 
maradt. 

Ülök a volánnál, elmaradoznak a földutak, a foghíjas nyárfasor-
ok.Örzse, igen. Szürke mandulaszeme, barna, sovány arcocskája a szőke 
pihe halántéka körül, tarkóján, satnyácska vakorcsa alatt. Mindig is bete-
ges volt. – Találd el, mi van a kezemben? – kérdezte. Alig hallom, a hang 
a motor zúgásába akadt. 

– Kicsiny, fényes–így mondta– akarod? 
– Akarom. 
– Akkor vedd a náthám! – kuncogta. Mintha csókot dobott volna, szer-

tartásosan elvégezte a varázslatot. 
Őriztük a jószágot, Örzse énekelt. Azután őszre megjavult a közellátás, 

a pásztorkodás abbamaradt. Vitt, vitt a vonat, és én, akárcsak most a mo-
torzúgás mélyén, Örzse vékony gyerekhangját hallottam, énekelte tovább 
a vontatott, egyhúrú csángó népdalokat. 

Soha nem láttam ilyen világosan, hogy ez a keresgélés milyen hiábava-
ló. Mégsem tettem le róla egészen. A helyek alig változtak, ha nagyon 
akarom, még mindig megtalálom a szöget, amelyből – minden zavaró 
elem nélkül – csak az látszik, amit látni akarok. És végül is nem kerestem 
mást, mint elkallódott, fölöslegessé vált önmagamat. 

Az elutazásunk előtti nap: párás reggel, az üres terek kagylójából vér-
szegény őszi nap issza az aszfaltillatot. Magam sem tudom, hogyan kerül-
tem a szerzetesek iskolája elé. Mindegy, mögöttem jöttek, nem állhattam 
meg a keskeny kapuban. Az épületben ismerős félhomály, klór, tömjén 
illata, szertárak, fogasok, fapadok. 

Megálltam egy érettségi tabló előtt. Ott voltak mind, szemben velem, a 
vékony üveglap alatt. Somogyi tanár úr, aki példának az ókort állította 
elénk, a kánonjog tanára, most is, mint húsz éve, ugyanolyan védtelen és 
riadt. 

Az emeleten megkezdődött a reggeli mise, a diákok csoszogva vonul-
tak a kápolna elé, később csikorgás hallatszott, amikor már odabent tolo-
gatták a padokat. 
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Még csak meg sem öregedtek. Talán, ha szürkébbek, jelentékteleneb-
bek, kisebb, kopottabb a tucatnyi félelmetes, fekete alak. Elszorult a tor-
kom, valahogyan úgy, mint amikor először álltam meg itt a kapuban. 
Mégsem mentem el: az ember nem menekülhet szüntelenül. Bármi kevés 
legyen is, egyszer szembe kell néznie azzal, ami maradt. 

A kápolnában hosszúhajú, lányosarcú fiúk töltötték meg a padokat. 
Sápadtak voltak a zöldes korareggeli fényben, semlegesek, mint az arkan-
gyalok, türelmesek és pattanásosak. Azon kaptam magam, hogy közöttük, 
és nem a terem mélyén ácsorgó felnőttek között keresem a volt osztálytár-
saimat. Később a folyosón a kis Pogány jött szembe velem. 

– Keres kérem valakit? 
Figyelmesen rámvillant a sokdioptriás szemüveg. 
– Megbuktatott matematikából a tanár úr –, a hangom meszsziről érke-

zik, érdes, idegen. 
– Huszonhárom éve. 
Felnevet: 
– Gondoltam, hogy nem is az idén. Ráér? Ha visszajön, kikeresem. 

Hogyan is ismert volna rám. Felnevelt azóta kétezer alamuszi, pattanásos 
gyereket. Talán az osztályfőnököm rámismert volna. Vele talán felsorol-
tuk volna a világgá ment, nyomtalanul eltűnt régieket. Tőle talán meg 
tudtam volna kérdezni: mihez kezdhet az ember, h egy nap minden fo-
lyamatosság megszakad? 

De az is lehet, hogy ő meg szépen haladó hivatalnokokat, boldog csa-
ládapákat sorolt volna elém, eminens tanulókat. akiket lám megdicsértek, 
kineveztek – és nem is emlékezett volna. a vesztesekre, a kihullottakra, a 
selejtre, az oktalan lázadozókra, azokra, akik játszani akartak, amikor nem 
lehetett. 

Vajon ki emlékezik rájuk, a hallgatag vidékiekre, akiket csak aludni 
döntöttek a padokba a hajnali személyvonatok, a kiskabátban fagyosko-
dókra, a konok, falsima szemű fiúkra, akik félórája még éjszakai műszak-
ban hányták az utcán a havat? 

Délután még meglátogattuk apa sírját. Vince friss vizet hozott, én azt 
gondoltam magamban: minek. Ki locsolja ezentúl a virágaimat? 

Azután összepakoltunk. A gép hétfőn reggel indult. Elmúlt egy hét, és 
én semmivel sem lettem okosabb. 

 
2. 
Száll a köd. Az ablak szürke vásznán átsuhannak az Üllői úti fák. Fe-

keték, meztelenek, göcsörtös karjuk közönyös ködbe akad. Vince szája 
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szegélye enyhén lekonyul. Feneketlen bánat a szemében, nézi a néma 
Üllői utat. 

A fák elkísérnek. Csatakos hársak, lomha gesztenyefák, a Szürke Csa-
csi kerthelyiségében, a temetőfőkapuban. Valahol a háttérben poros pál-
mák mímelnek frissen csobogó patakot. Hallgatag temetői menet: rokkant 
felkiáltójelek jegenyék égboltod acéllemeze alatt. Vince arcát a tejfehér 
ködbe mossa a pára. Valahol a köd mélyén apa néz vissza rád az ablakon. 
Kint jártok Lőrincen, a Ferihegyi úton. Azután, megint–megint, a repülő-
tér. Kerozénillat, légikisasszonyok gépmosolya, tenyérnyi égbolt, sistergő 
légcsapok. Elmarad alattad a város, a töpörödött domb, ahol nem ér többé 
a neved, a kert, ahová későn érkeztél, a hunyók már lekopogták az ipi–
apacsot. A felhők szemfedője felett teljes a csend. Sárga napfény fáradt 
söre ömlik– nyomtalanul beissza a hab. Melletted, fiatal pár. Nézik a ma-
gány hómezőit, mosolyognak: szorosan összekulcsolják vértelen ujjaikat. 

Nem tudod róluk levenni a szemed. Vérig sért ez a szemérmetlen bol-
dogság. Minden mosoly gyomrodba markol, és arculüt minde szerelmes 
mozdulat. Pedig nem is olyan jó nő. Félénk, szürke, keszeg. De ez a fel-
háborító bizalom! 

A feleségem egyszer azt mondta: aki többször nősül, egyre igénytele-
nebb. Egyike a beszélgetéseinknek, amely, ki tudja miért, megmaradt. 
Talán mert megijedtem, hogy én is menthetetlenül lecsúszom. Pedig Clo 
tévedett. Igaz, szürkébbek lettek körülöttem a nők, de ez még nem lecsú-
szás. Az igazság az, hogy már nem érdekelnek eléggé. Más dolgom van, 
végzem. Nincs sok idő feltölteni az akumulátorokat. Vagy mégis lecsú-
szás, ha ennyi marad a szerelemből, idegen testek áramütése, számítgatás 
két ölelés közt, ideig–óráig megtalált egyensúly, önbizalom? 

Ülök a felhők felett, fényévnyire a világtól. A gép zúg, enyhén meg-
inog. Ég kék vize a lavórnyi kajütablakon. A kép mélyén Clo jelenik meg. 
Kosár a karján, piros kendő a fején. Ezer méterről felismernéd, itt áll előt-
ted egy keskeny sikátor torkolatában. Dél van, gyomrod kőkemény, ó, 
régi ismerősöd már ez a kép: Clo előtt megáll valaki, Tóni az, a halász. 
Egy pillanatig tart csak a jelenet, Tóni mond valamit, Clo felemeli a fejét, 
te pedig elfordulsz, mész tovább a töltésen, befejezed az aznapi munkád, 
szavak fémforgácsa füledben, pihenteted fáradt agyadat. 

Évek múltak el, amíg szükségem lett egy ilyen sikátorra, egy másik 
tengerparton, egy másik regény közepén. Megkérdeztem a feleségem: 
rámnézett, és azt válaszolta: igen. Tudtad – mondta még, és felvonta a 
vállát. Hiszen láttál, láttalak. De én csak akkor jutok az eszedbe, ha háttér 
lehetek vagy nyersanyag. 



 

375 

Arra riadtam fel, hogy Vince beszél. A látóhatáron az Alpok csúcsai – 
valahol a mélyben vattapuha éj, de itt, a felhők hómezői felett megállt az 
idő, éjfél is elmúlik, mire a Mont Blanc éles peremén elvérzik a nap. Vin-
ce rámnéz: tágranyílt szeme mélyén a tenger nyugalma: feneketlen biza-
lom. 

Clo! Hogy kiborulnak mind, ha egy–egy álmatlan éjszakán kihagy az 
önvédelem, felszakadozik, amire ugyebár mégcsak gondolni se szabad. 
Kábítószerrel tömik, kuruzslókkal kezeltetik magukat.  Az álmatlanság 
egyenesen az őrületbe vezet –, az emberek nem tudják elviselni önmagu-
kat. 

Mit tegyen, akinek mestersége, hogy osztályozza, sorolja a kimondha-
tatlant, aki benne él az álmatlan éjszakák borzalmaiban? Legalább rendet 
tart az emlékeiben, félreteszi, ami zavarná, nem keveri össze a műfajokat. 

Vajon, megmondtam–e neki? Szeles, szomorú tavasz volt, állig be-
gombolkozva jártunk a szürke homokon. Volt ott egy nagy fehér hajó, 
hajításnyira a haboktól. A Lídia. Ki tudja, mióta haldoklott ott Barcarés 
közelében az irgalmatlan homokzátonyokon. – Egyszer jön egy szökőár, 
felkapja – mondtam – és a Lídiának nyoma se marad. – Mert elsüllyed – 
válaszolta feleségem. Túl sokáig hevert már a homokon. 

Mentünk tovább, Clo beszélt. 
– Tudod – mondta –, nem igazán jó, amit te csinálsz. Nem magától 

lesz, természetesen. Minden mondatodnak oka van. 
Még egy beszélgetés, gondosan besorolva az álmatlan éjszakák bor-

zalmaiba.  
– Emlékszel? Milyen boldogok voltunk. Amíg csak a fiunk meg nem 

született. 
A nyers tramontána a szemem közé vágta kemény, sós hajamat. – En-

gem tönkretett az a szülés –, te pedig elkezdted gyűjteni a babérjaidat. 
Lavórnyi vér: a vatta vörös szövetébe bukik a látóhatáron a nap. 
Újabb képek a kerek kajütablakon. Benyitok a lakásba, hat óra lehet, 

korán esteledik a trópusokon. Clo megáll előttem, két karját feje fölé eme-
li, furcsán mosolyog. Az illat csak ekkor ér el az agyamig. Jean d'Albret: 
ezt a parfőmöt használta, amikor megismertem. Még a nevét is pontosan 
tudom. 

Hát igen. Boldogok voltunk. Nemcsak leírni, beszívni is jó volt az illa-
tokat. 

– Csak azt nem értem – mondta–, hogy utána, miért? Amikor helyre-
hoztak az orvosok ... – Mert akkor már késő volt, Clo – mondom neki ott 
a gép kagylójában, és nézem a jéghideg csillagokat. – Addigra elromlott 
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minden. Mert nincs megbocsátás és nincsen feledés. Fájdalom, harag iz-
zik a közöny hamuja alatt. 

Vince beszél. Alattunk, Párizs fényei. Mozdulatlan csillagkép, feszes. 
Túl könnyű minden magyarázat. Pontosan tudom. 

Orly betonmezői felett gőzölög a neon. A tranzit–utasoknak fekete lé-
gikisasszony osztogatja a vörös kartonlapokat.  

Vince teste elernyed. Alszik. ülünk a váróteremben, átutazók, várjuk a 
csatlakozást. Néha eszembe jut valami, felírom. Tárgyak neve, reklám, 
egy–egy mondat, amelyet elsuttog a megafon. Dolgozni csak konkré-
tummal lehet, önmagában sánta a gondolat és üresek a hangulatok. 

Útközben sok mindenre rájön az ember. Mégsem lesz tőle feszes a 
szöveg. A prózához például egészség kell. Idő, idegek. Aki csak átkozód-
ni, jajdulni, üvölteni tud, verset ír. Vagy hallgat. Mégsem hallgatok. 

Az átutazókkal nem törődik sem a rendőrség, sem a vám. Nem érkez-
tek meg és nem indulnak tovább: tulajdonképpen nincsenek itt. Fent le-
begnek tízezer méter magasan. 

Páracseppek a váróterem üvegfalán – álmosítón zúg a neon. Ez lenne 
Párizs: eddig eszembe se jutott. Emlékek foszló foncsor a: fiatalság. El-
mosódó arcok: a barátok. Menetelnek a hajnal szürke vizében, gyűrötten, 
szerelemszagúan. 

Az emlékezet rostáján a lányok potyognak ki először. Ideig-óráig a 
rossz lelkiismeret őrzi őket, mást nemigen adhattak, és talán nem is akar-
tak. óvatosan, apránként árulták, Őrizgették magukat. Elcsodálkozol, ha 
végigveszed őket: milyen szánalmasak mind, milyen laposak. 

Egyikük–másikuk talán szeretett. De te Clo–t szeretted, rajta álltál 
bosszút szüntelenül, évszámra az ő közönye ellen erősítgetted magadat. 

Csak az asszonyok tudtak önzetlenül élni. Okkal, ok nélkül? Nem kér-
tek soha semmit. Még illúziókat sem. Önmaguknak bizonygatták, fiatalok 
még, kívánatosak. 

Néger pincérlány fekszik melletted, piszkos trópusi hajnal. Izzadtság-
cseppek gyöngyöznek a testén, mély torokhangon beszél, sejtjeidben las-
san felszívódik a kéj, hallgatod az idegen szavakat. – Hallasz, édes? – 
kérdi. Mondd, a te nyelveden, hogyan szólítanak? 

Hallod, igen, dadogsz valamit, ömlő verítéked, a szégyen! Hogyan 
mondjad meg itt ennek a lánynak, hogy téged húsz éve már sehogyan sem 
szólítanak? Beletúr a hajadba, kimondja – anyahangja, uzsonna!– bele-
borzongsz ott a nyitott ablak alatt. 
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Vince felébred. Megérkezik Frankfurtból a madridi gép, beálltok a 
sorba, a fekete légikisasszony összeszedi a vörös tranzit–lapokat. Néhány 
perc még, azután elnyel újra az éj: Párizs fényeiből semmi se marad. 

Három modell utazik veletek egy sorban a gépen. Szemmel láthatóan 
most repülnek először: viháncolnak, pózolnak, megjátsszák magukat. 
Szemük sarkából lesik a hatást –– nevetnél: magányos James Bond vagy 
itt ennek a három riadtan pislogó próbababának nemzetközi elitnek nézik 
a hétszázhetes alvó emberrakományát, e hazátlan proletárokat. 

Mégis jó nézni őket: a röpködő csikófrizurákat, feszülő, fiúsidomaikat. 
Te pedig, úgy látszik, megöregedtél. Ez a békés szemlélődés, és az is, 

hogy nem hozod már vele zavarba a nőket, amelyik észreveszi, nyíltan, 
minden hátsó gondolat nélkül rádmosolyog. 

Megváltoztál, elmúltak az évek. Hol van már Clo meg a kín! Régen 
nincsen már arca a nőnek, aki álmodban eléd áll – inkább csak langyos, 
lágy bőre, könnyű keserűmandula–illata van. Mindegy olyan lettél, ami-
lyen. Ez van, ezzel kell nap mint nap nekivágnod. Dolgozol, élsz, elfoga-
dod magad. 

A légikisasszonyok felszolgálják a vacsorát. Akárcsak Clo, Vince két-
szersültet ropogtat, citromos teát szopogat. Nem beszéltek anyáról. Késő. 
Clo emlékéből, úgy látszik, ennyi marad. 

Hogy miért késő, többé azt sem kérdezed. Néha eszedbe jut Anton, a 
barátod. Leány–asszonyát szitává lőtték a határon, lágy teste napokig fenn 
lobogott a drótakadályokon. Anton eltűnt. Húsz éve már, hogy a dzsungel 
mélyén gyógyítja a leprát. Vállat vonna, ha azt mondanád neki, hogy Má-
ria nem halt meg ott a határon. Vagy mégsem? Pardon, tévedtem – mon-
daná a sorára váró tágranyílt szemű trópusinak –, az önök mocsara büdös. 
Én tulajdonképpen a balpart bisztróit szeretem. Párizsban vár a menyasz-
szonyom. 

Eh! Csak ahhoz, hogy a lába beleszokjon a cipőbe, még egy emberélet 
kellene. Ha ugyan elengedné a felelősség csapdája, ez a kriptamély, hall-
gatag verem. 

Egyszer Clo azt mondta, áttörhetetlen az idegenség. Fogorvostól jött 
haza, leült, halkan, szomorúan. – Hiába – sóhajtotta, és csak nézett. Fur-
csa, idegen volt, egészen idegen. Mi történt? Az öreg fogorvos azt mondta 
neki, nyuszikám. Hallgattam. Soha nem tanultam meg az anyanyelvén 
becézni, nem ismertem ezeket a szelíden gügyögő szavakat. A karjaimba 
kellett volna vennem, valamit – bármit – suttogni neki, de én csak arra 
gondoltam, hogy hazudik, és hogy a fogorvos nyilván elcsábította az asz-
szonyomat. 
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Magam inkább a nyomort okoltam mindenért, az első évek nyomorát. 
Jól megmondta a szülészeten a professzor: minek ezeknek a gyönyör? 
Végezzék a dolgukat, szüljenek, prokreáljanak. Összevarrni őket? Hat hét 
múlva újra állapotosak! 

A gép lassan ereszkedik a Pireneusok után. A három modell is meg-
nyugodott. Az utolsó levélig megették a salátát, és most Vincének adják a 
fonott kalácsaikat. Alig félórányira: Madrid. 

És mégis, mégis: Clo sírása, amikor végre megérti, hogy a kétségbe-
esés  űzött el, a szégyen. Hogy nem ismertem kívüle mást. Minden hiába: 
gyötrődni minek? Jól megmondta az. a professzor, mi pedig nem azzal 
élünk, ami lett volna, hanem azzal, ami van. 

 
3. 
Madrid, nyúlós, meleg éj. Barajas betonmezőin magányos kócsag: fehér 
kubai gép szívja a gázolajat. A mozgólépcső csikorogva beindul, elsőnek 
értek fel az emeletre, a váróterem sötét és poros, a souvenir–árusok már 
letakarták a portékáikat. A fapados félhomályban hasuk alá húzott lábak-
kal forgolódnak a csatlakozásra váró dél–amerikaiak. 

Kiléptek a fénybe, taxik kanyarodnak elétek, ketyegő dieselmotorok. 
Belefúródtok az illatos kasztíliai éjbe, a levegőnek fanyar földszaga van. 
Még pattan egyet a légnyomás a füledben, azután a sistergő masináknak, 
betonnak, kerozénnek lehúnyt szemhéjad mozivásznán nyoma se marad. 

Madrid: a harmadik pont, gyerekkorod és a dzsungel között, félúton. – 
Adj egy fix pontot – mondta még a táborban Anton, a barátod. Nem fordí-
tottátok ki sarkaiból a világot. A nagy nekirugaszkodásokból ennyi, a 
helyek egysíkú trigonometriája maradt. 

Az Alcalán érkeztek a város közepébe, keskeny sikátorokon kerülgeti-
tek, egyirányú utakon. – Mennyi ember! – sóhajtja Vince, és a sofőr meg-
kérdezi tőle: – Ismered Madridot? 

Hol élni? A San Bernardo, a Glorieta – a Körtér. A metró lejárata, a 
bódéik mélyén kuporgó újságárusok. Az Aguiléra sarkán Manolo már 
egymásra fordítgatta a székeket–asztalokat. Locsolókocsi spriccel végig 
az avenidán, szél lebben a nyomában, beszívod a friss aszfaltillatot. 

Csend van, megálltok egy pillanatra a járdán, az éjjeli portás nem vett 
még észre, te pedig örülsz ennek a félpercnyi kiesésnek, verssorok mo-
toszkálnak a fejedben, ,,nincs otthonom csak tebenned”, valahogyan így, 
szerelmesen, de te most ezt is Madridra érted, számodra szerelmes asszo-
nyok a városok. 
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Sokáig nem tudsz elaludni. Túl sok volt egy napra: az üllői úton az ősz, 
Párizs hideg fényei, a naplemente az Alpokon. Most pedig ez a langyos 
madridi éj. Végigsimítja a tested, beborzong a nyitott ablakon. 

Talán itt kellene élni. A Noviciádó és a Glorieta között, a Conde 
Dugue mélyén, ott, ahol húsz éve még a villamos–végállomás állt, a re-
miz, a lóistállók, a platz, a poros akácfasorok. Hogy nem itt születtél, és 
alig ismered ezeket az embereket? Talán elnéznék neked: múlnak az évek, 
és már meghallgatnak a pultnál, ha elmondod, hogy hol volt a megálló és 
merre kanyarodtak a sínek. Igaz, senki se hívott. De békén hagynának, ha 
már itt lennél; nem mindegy, hogy hol leltározod a viselt dolgaidat? 

Vagy mégsem? Nem először érzed valahol útközben otthon magadat. 
Hányszor nyilalt beléd: itt kellene élned! A Krutenau peremén  (a Rajna 
fölött fehér párában kelt fel a nap), a Borinage sivár salakhegyei alatt. A 
Horta egykocsis villamosán, Malaga mélyén, vakító fehérre meszelt siká-
torokon. Itt kellene élned! Azután elutaztál, és cipelted tovább szerelmei-
det, az idegen városokat. 

Így alszol el végre, a hotel Conde vaságyán, lehúnyt szemeid mozi-
vásznán a helyek, ahol boldog lehettél volna, valahol halk zene szól, az ég 
szürkül már keleten, nemsokára felkel a nap. 

A Noviciádó és a Glorieta között az élet nem indul meg csak tizenegy 
óra után. Addig legfeljebb az elárusítólányok verődnek össze a Galériák 
bejárata előtt, vagy a halpiac sarkán köpködnek koránkelő borostás férfi-
ak. 

Az Aguilérán Manolo talpraállítja, letörölgeti a harmattól csillogó szé-
keket. Rádvillan a szeme, bólint – Régen nem láttam, uram. 

Madarak mocorognak, a hős lombok között máris robban a nap. Ki-
húzták, hogy „állampolgársága magyar”, amikor a népköztársasá követ-
ségén megkérvényezted a vízumodat. Azt írták be ahelyébe – tévesen –, 
hontalan. Akkor elszorította a torkod a szégyen, ma, itt az Aguiléra sarkán 
pedig majdnem elneveted magad. Hontalan? Hiszen a tiéd a világ! A szü-
lővárosodban egyetlen percre nem érezted ilyen jól magadat. 

Végighaladtok a San Bernardón: a város közepe felé egyre szűkebb és 
egyre zajosabb. Beültök egy fodrászhoz, valahol a Noviciádó sarka felé, 
legyek zümmögnek a ventilátor súlyos légcsavarja alatt. 

Vigigalusszátok a siestát, fáradtan ébredsz, mint akit letaglóztak, öt óra 
után. Álmodban sírni hallottad a fiadat. Még alszik, nézed az arcát, szája 
szegélye: akárcsak apának, felnőttesen szuszog melletted, egyenletesen, 
komolyan. Legalább várt volna valaki. De nem. Tárcsázol és mind foglal-
tak a vonalak. 
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Valami elromlott – próbálod emlékezetedbe idézni az álmot. Ültök a 
tévé képernyője előtt, most nyit a bár, a pincér a léghűtéssel bíbelődik, az 
ernyőn rohanó foltok, szaggatott vonalak. Azután hirtelen betör a képbe a 
hang. Az olimpia záróünnepét közvetítik, fiúk, lányok vonulnak végig 
előtted, zászlók fáklyái lobognak, a szemekben bamba bizalom. Viszont-
látásra Moszkvában! A Videoton tábláján kigyúlnak a szavak. Valahol 
távolról hallod a himnuszt, „zászlónk a népeket ...” arcodon végigfolynak 
a könnyek, magad se tudod, a fiatalságot, a meggyalázott reményeket, 
vagy egyszerűen csak fogyó életedet siratod. 

Léghűtés, mélytengeri fény. Körbejársz a bár akváriumában, 
moszatzöld szőnyegpadló nyeli el lépteidet. Valami elromlott. Elfelejtet-
ted az álmot, a siestából csak az elmulasztott dolgok kínzó hiányérzete 
maradt. 

Ilyenkor jó, hogy itt van melletted a fiad. – Mit csinálunk? – kérded tő-
le, és még a hangod se cseng hamisan. Nem várt senki, mert így akartad, 
mert így akarod. 

A Castellánán mégis rátok dudálnak. Kontyos fiatal nő, kávébarna ko-
csiban. Fenn áll a járdaszegélyen, mosolyog. Kétszer nyomja meg, halkan 
és mégis sürgetőn a dudát, amikor megfordulsz, mintha felemelné a kezét, 
Clo! de nem ő az, és ti mentek tovább az aréna felé, csak neked markol a 
gyomrodba a mosoly, csak téged üt arcul minden hívó, szerelmes mozdu-
lat. 

Csavarogtok, kézenfogva vezet a fiad. Semmit sem keresel, 
rábízodmagad. Atocha előtt már mély árnyékban a tér, megkésettvidékiek 
igyekeznek, az indóház üveghomlokzatán barna füstbemerül ez az első 
madridi nap. 

Másnap már korán reggel felhívtam Joant. Ilyenkor még nem foglaltak 
a vonalak. Reggeli után átmentem a San Bernardóra, felmászta a tetőre. A 
csengő akadozott, kihagyott. Hagytam egy cédulát, és beültem a legköze-
lebbi moziba. 

Dél elmúlt, mire hazaértem. A szálloda halljában már vártak, Joan és a 
fiam. Barátnőm vézna teste húr, pattanásig feszített. Elön a szánalom, a 
szégyen, miközben esetlenül magamhoz szorítom. Leülünk. 

– Eltemetted? –kérdi azonnal. 
– El. 
Száraz Martinit rendel, rágyújt. 
– És most? 
– Megyek vissza a Szigetre. Mi már, úgy látszik, ott rohadunk el a tró-

pusokon. 
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– Nana – mormolja, és felhajtja az italt. 
Joanon fiús zakó feszül, térdei között rövid, ezüst foggantyús sétabot. – 

Tudod – mondja, és fújja a füstöt. Volt egy bika, az utolsó a múltheti via-
dalokon. Te, Jorge, az az állat nem hagyta megölni magát. Háromszor 
szaladt már át rajta a tőr, orrából, szájából folyt a vér meg a hab. Nem 
tudtak mihez kezdeni vele, nem harcolt, odapiszkított az orruk alá és 
hátatfordított. – Aztán, tudod, a közönség lassan hazament. Kitűzték a 
zöld kendőt, a bika teljesen magára maradt. Amikor azt hitte, hogy már 
senki se látja, az a nagy barom állat sírvafakadt. – Nem tudtam, hogy a 
bikák ... – Én sem. Álltam a sötétben az árkádok alatt, ne sírj, mondogat-
tam, jól elrontottad az ünnepüket. Amíg csak élnek, szégyellni fogják 
magukat. 

Barátnőm elnevette magát: meglásd, mi sem éltünk hiába! 
– Erre iszunk! – feleltem, és újratöltöttem a két üres poharat. Mesélj – 

mondta később. 
– Mit meséljek? Járkálok. Ma reggel beültem egy moziba. 
– Mit láttál? 
– Azt, hogy akik együtt szegények, majdnem boldogok. 
– És kivel akarsz te együtt? – kérdezi. Elkéstél, hiába is akarod. Magá-

nyosak vagyunk, mint a gazdagok. 
Joan fújja a füstöt, mosolyog. – Ezen már az nem változtat, ha végleg a 

dzsungelben maradunk. Minket még ott is csak csodabogárnak tartanak. 
Vagy neked megfogadták már egyetlen javaslatodat? 

A szálloda hallja sötét: nyilván felhő mögött van a nap. Joan 
feláll: – Mégis csináljuk. Sóhajt, kihúzza magát. – Mert minket erre 

neveltek: megtenni a magunkét. Hiába? Ne hidd. Kell valaki, aki leszarja 
őket, mint az a bika. Aki nem fogadja el a játékszabályaikat. – Na jó. Mit 
csinálunk? 

Ismét csalafintán csillog a szeme. Alig változott tavaly óta, csak rövid 
drót–haja őszül, és a botot tartja valamivel szorosabban a hóna alatt. – 
Indulunk –– mondom neki én. Megnézzük, megvannak–e mé a mesonok. 

Azután már nem beszéltünk sokat. Ittuk egy pince mélyén a vörös-
bort,hallgattuk a duhajkodó kubaiakat. Néha egymásra néztünk, akkor se 
egymást láttuk. Én a lányt, aki vérhasban elpusztult szeretőjét gyászolta a 
trópusokon. Joan talán a gyanútlan fiatalembert, aki családostól érkezett, 
és azóta ugyancsak megőszült, magáramaradt. 

A kubaiak nyilván kötekedtek, mert emlékszem, valakit felemeltem 
hogy megmutassam neki a névjegyemet az ajtófélfán. Azután újra elme-
séltük egymásnak a filmet, amiben statisztáltunk, girhes közép–európaiak. 
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Éjjel a farkasüvöltést utánoztuk, és a hotel Conde helyén, a remizzel 
szemben béreltük a lovakat. Akkor írtuk fel itt a mennyezetre ezeket a 
névsorokat. Vajon hová lettek! Felálltam apadra, végigvettem a barátai-
mat. 

Később énekeltünk, érzelgős operettdalokat. Mi mindig 
ilyenszomorúan mulatunk: jól éreztem magam. Az úttesten mentün éne-
kelve hazáig, végig a talán sosemvolt villamossíneken. A Fuencarralon 
hajnalodott. 

Amikor Vince felébreszt, zene szól, ömlik a szobába a fény. Ez a har-
madik, az utolsó madridi nap. Harangszó emelkedik az áttetsző lágy leve-
gőben, sehol egy jármű: az emberek még alszanak. 

Szótlanul mentek a Puerta de Toledo kapaszkodói felé. A mellékutcá-
kon cérnakesztyűs lánykák gyors lépése kopog. Verőfényes őszi vasár-
nap: a visszhangnak már öblös kongása, az árnyékna nyirkos pinceillata 
van.A zsibvásáron hullámzik, tolong a tömeg. Egyetlen hosszú út széles, 
meredek. A Rastró. Elterpeszkedik, szétárad a mellékutcák sikátoraiban. 

Vince megkapaszkodik a kezedben, nem beszéltek, mégis jó így, 
együtt, magányosan. Egyetlen egyszer áll meg, megfeledkezik a világról, 
nézi az aranyketrecekben gubbasztó sok madarat. Van ittminden: kolibri, 
kanári, vörösbegy, törpepapagály. –– Ezt nézd meg – mondja az árus, és a 
gyerek vállára ültet egy seszínű borzas madarat. Vince nyújtja az ujját, a 
csenevész kis álla félrebillentett fejjel figyeli, azután engedelmesen átsétál 
a hídon. – Hazaviszed a mamának– mondja az árus. 

Köcsögkalapot húz a fejébe, apró fémlapot illeszt a nyelve alá, trillá-
zik, csiripel. Vince összeszorítja a száját, és visszaadja a néma kismada-
rat. – Neked sosem volt valami barátod? – kérdezi később. Kuporogtok a 
Retiro mesterséges tava szélén, szöktetitek a kavicsot. – Egy teknősbékád, 
vagy tengerimalacod? – Amikor annyi idős voltam, mint te, háború volt. 

Tudod, hogy fabatkát sem ér ez a válasz: már harminc éve vége a há-
borúnak. 

Pedig volt valaha neked is kutyád, aranyhalad, angóranyulad. Elkopott 
volna az emlék? Az öregedés önzése, tunyasága? Clo egysze azt mondta: 
nem szerettél soha senkit. Ki érti ezt? 

Pedig mennyire akartál! Ritkán sikerült, de Clo–nak mégsem volt iga-
za. Most is: azon rágódsz, hogy meg kellett volna venned azt a topron-
gyos madarat. – Vince! 

Felemeli a fejét, a szemében feneketlen bizalom. Végigszaladtok a 
Retiro szigorú platánfái alatt. A sétányok tele vannak: ünneplőbe öltözve 
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sétálnak a madridiak. – A Rastróra – mondod a söförnek. Csak ne legyen 
késő, csak nyitva legyen még az a stand! 

Az árus megismer. Tenyerébe köpi a sípot, a pultra helyezi a fekete 
köcsögkalapot.–– Tudtam, hogy visszajössz – mondja, és fiad tenyerébe 
helyezi a reggeli seszínű madarat. – És a repülőn? – Eldugjuk – feleled. – 
Apa! 

Mentek a szálloda felé, a királyi palota mögött már megy le a nap. – 
Mi van? 

Nem válaszol, két tenyerében melengeti a madarat. 
Tudod – mondanád neki – dédanyádnak is volt egy kanárija. Olyan 

szépen énekelt, hogy dédi a kézimunkát is letette a kezéből. Nem is tu-
dom, Mándi volt a neve? én úgy hívtam, fiúka. A kalitkája fent himbáló-
dzott a falon, amikor az épület leszakadt. Állta a romok közt, akkora vol-
tam, mint te, és akkor is éppen így ment le a nap. Fiúka, szólítgattam, 
fiúka! Dédanyát csak akkor találták meg, amikor eljött a tavasz és a kato-
nák eltakarították a romokat.Nem szólsz mégsem. Mire jó. Cipeli min-
denki a magáét. Te az emlékeidet, a fiad a pihegő borzas madarat. 

 
4. 
A dzsungel a repülőtéren kezdődik: színes hong–kongi poliészterekben 
gyülekeznek a trópusiak. Nehézkesen döcögnek fel–alá, csak sima me-
nyétszemük villog sebesen; az asszonyok ormótlan nadrágokbapréselték 
magukat, halkan vakogva táplálják–tapogatják pókhas porontyaikat. Az 
egyenlítő népe: barna banalitásuk melaszában már itt, Madrid mellett lég-
szomj lép fel és zárthelyiszony. 

Éjfél után, huszonnégy órás késéssel, megérkezik a limai járat. A piló-
tafülke előtt sápadtan ásítoznak a gyűrött, neonzöld légikisasszonyok. 
Még a kifutópálya végében a gép, de odabent már lecsavarták a világítást. 
Az utasok egy ideig még pokrócért, párnáért verekednek. Azután lerúgják 
lábukról a cipőt, alábbhagy a idegen kényszer szorítása, mosolyogva al-
szanak el: már el is felejtették Madridot. 

A sötét acéltest széleu kört ír le: még látod a pislogó külvárosokat. Az-
után belefúródtok az éjbe, elhallgat a zene, álmosan sisteregnek a Jég-
csapok. 

Lassan felenged a szorítás: nézed az alvó útitársaidat. Ezek a te embe-
reid, nem a párizsiak. Csak időbe kerül, amíg újra megszokod. Nehéz 
lesz, hiába az évek. Marad a légszomj és marad a zárthelyiszony. 

Az óceán fölött a vén Douglas eléri az utazósebességet, 
automatavezérlőmű veszi át a vezetést, mozdulatlanul lebegtek harminc-
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ezer láb magasan. Annak, aki nem alszik, végtelen ez az éj: fél nappal 
később, a Karib–tenger fölött éri csak utól a gépet a nap. 

Hajnal előtt a légikisasszonyok bekapcsolják a zenét, kigyullad a fény, 
a mosdók előtt már hosszú sor áll, a férfiak elemes borotvával masszíroz-
zák gyűrött nyakukat. 

Kint rezsit vált, felvisít a motor, alattad a föld: pálmafák, állóvizek, ap-
ró, komikus szállodasorok. A világod. Időbe kerül, amíg újra megszokod. 
A törpe repülőtéren, a csend. Folyik rólad a víz: levegőt! Pedig tudod jól, 
hűvös van. De nemsokára felkel a nap! – Jó reggelt, professzor! – Volt 
diákod a vámos. Odisszeusz hazatért– mondja, és büszkén mosolyog. – 
Mi újság? –– kérded a taxisofőrt. Nem felel, alszik. Semmi se változott. 

Megálltok egy fehér épület előtt. Keleten pirkad. Nem vár senki. Itt 
laktatok. 

Az éjjeliőrnek adjátok a koffert, sétáltok, mélyen beszívod az édeskés 
virágillatot. Hat óra után beindítod az autót, átviszed a garázsba, feltöltet-
ted az akkumulátorokat. – Van egy új lemezem – mondta az éjíeliőr. Ha 
akarod, kölcsönadom. 

Hát viszed a lemezt. ,,Krisztus közeleg” a címe, a borítón félmeztelen 
lány mosolyog. Meg fogod hallgatni, ez a dolgod. Mert ez itt az emberi-
ség: ártatlan és nyomorult. És ez az élet: örvénylő zavaros. Hiába minden, 
nem szereted. De itt dolgozol, élsz. Prófétákkal dugig vannak a párizsi 
szalonok. 

Trópusi rigó éneke borzolja az eget, a kolibrik a tulipánfa lángvörös 
kelyhéből isszák a harmatot. Azután a fák fölött gomolygó párából–
gőzből felkel a nap. 

Hogyan lehetséges, hogy Robinson nem tért soha többé vissza a sziget-
re? Akkor kezdődött volna a kaland! De ezen a ponton már erőtlen a kép-
zelet és szárnyát szegi a gondolat. Honnan tudhattavolna Defoe, hogy egy 
élet munkája minden hazatérésnél fontosabb? 

Átveszed a lakásod, üres. Becsukod az ajtót, a szoba közepére állítod a 
kofferodat. Egy pillanatra megállsz, mint amikor valami lényeges nem jut 
az eszedbe. Már régen elfelejtetted Madridot. 

 
* 
Szobád egész hosszában, az ég. Széles vásznán szivacsos pára gomolyog. 
Megállsz a balkonon: előtted a bankok pengeéles üvegépülete, körülötte 
Tokió, félezer állóvizekre épült kalyiba. A régi város színes mozaikja 
mögött, a kikötő szennyvizén kajla fémszúnyogok. Ide érkeztek a hajók, 
azokban a boldog időkben, amikor még álmos tehergőzösök szelték a 



 

385 

habokat. Jobbra az állóvizek fekete iszapba torkollnak. Ha felkel a szél, 
behozza szobádba az édeskés mocsárillatot. Végül a repülőtér lapos épü-
lete, a kifutópálya szalagján pukkanó narancsvörös fénypamacsok. A lá-
tóhatár íve a tenger. Estefelé a végtelen víz pereméről bukik az űrbe a 
fáradt gondolat. 

Elméletileg. Mert az év legnagyobb részében csak gőz gomolyog a 
balkon mozivásznán, elmossa a kifakult, talán sosemvolt körvonalakat. 
Nem nézel te sem messzire, elbizonytalanodsz, mint mind a trópusiak. 

Az épület, ahol laksz, kézzelfoghatóbb mikrovilág. Egy szökött diktá-
tor építtette, törpe dombokon. A szegényeknek ígérte, de azután az ígéret-
ből semmi se lett, mondják, a diktátor ismét uralomra jutott. 

Az épület néhány hónapig üresen várakozott. A bennszülöttek nem 
tudták megfizetni a bért, az idegenek pedig nem dobták ki lakbérre a 
pénzt, ha ittragadtak, faképnél hagyták a szállodasort és parkkal, uszodá-
val felépítették a saját házaikat. 

El Monte, a hegy pedig az átmenőforgalom központja lett, éjjeli mene-
dék, ahol mindenki csak ideig–óráig marad. Legalábbis ezt mondogatják 
egymásnak, kereskedelmi utazók, kalandorok, menekültek. Közben múl-
nak az évek, a gyerekek felnőnek, kigyógyulnak az ideiglenességből és 
felépítik az otthonaikat. 

Ha valaki mégis elkerül innen, évekig fel emlegetik. A medence körül, 
a mosodában egybemosódnak a német, orosz, jiddis, a francia szavak. A 
régiek azt is pontosan tudják, ki lesz, aki megmenekül, és ki az, aki ma-
rad. 

Akik maradnak, maximalisták. Arisztokraták, akik nem váltják kertes 
villára fél évszázad óta elúszott mamut–birtokaikat. Amíg nem mondtak 
le róla, az övék. Addig, ideiglenesen, itt húzzák meg magukat. Mögöttük, 
akik túl magasra szabták az igényeiket: mert a közepesek előbb–utóbb 
megtalálják a számításukat és kihullanak. 

Vegyesházasságok áldozatai következnek utánuk, alkirályok, kiugrott 
papok, ferdehajlamúak, mindazok, akik azt hitték, nincsenszükségük a 
világra, és akiket ide a világ peremére szorított a társadalom. Sérültek; 
nyugdíjas forradalmárok, hóhérok, áldozatok. 

A magány betegei, az elváltak, megundorodottak, a kutyát sétáltató 
gyermektelenek, a folyosón ácsorgó borostás férfiak. 

A betegek népes faunája, a leselkedők, fülelők, makogók, énekelők, 
madáretetők, maguk–mutogatók. Aki rádordít, és aki az első rossz szóra 
sírvafakad. Itt várják mind a csodát, itt érlelik megváltó álmaikat. 
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Hogy ki menekül meg? Az arany középszer bajnokai, az önmételye-
zők, akik játszva becsapják önmagukat, azok, akiknek megroppant a ge-
rincük az enyhítő körülmények súlya alatt. Végezetül, akik ott vonulnak 
el előtted hűvös hajnali álmaid mélyén a temető-főkapuban. 

Volt egy csoda is, természetesen: a Leslie mamája. Hófehér Porschén 
jött el érte a szerecsenykirály. Teniszezni vitte, úszni tanultak. A Leslie 
mamája felébredt, mint ha alvó víztükörre hirtelen rásüt a nap. Összenéz-
tek mögöttük, a sérültek, betegek, a magányosok, és mindenki örült. Dél-
után a szerecseny Leslie szőke kishúgával hancúrozott. Belelökte a vízbe, 
fogócskáztak, a király szüntelenül kacagott. Fáradhatatlan volt – hamaro-
san már maga Leslie is csak úgy beszélt róla: az új apuka. Az esküvőre is 
négyesben mentek – a Leslie mamája hosszú, fehér estélyi ruhában. De ez 
már a vég kezdete volt: a menyasszony fátyla úgy úszott a Porsche után, 
mint utolsó istenhozzád az El Monte–nak. 

Hogy utána mi történt, senki se tudja. A szerecsenykirály hirtelen el-
utazott. Ma már talán csak a Leslie kishúga várja, hogy egy nap újra meg-
álljon a fehér Porsche az udvaron. 

Clo is elment, hosszú évek várakozása után. Valami véglegesre vá-
gyott, nem tudott tovább élni ideiglenesen. Te pedig itt vagy újra. Kézira-
tokat rendezgetsz, őrizgeted magadat. 

Ma délután mélyen aludtál, édes nyál csordult ki ajkadon. Különös zaj-
ra riadtál, mintha könyvben lapozna a szél, vagy mintha újságot olvasna 
melletted apa, és te félálomban figyelnéd az ismerős, apró zajokat. Mire 
magadhoz térsz, esteledik. Két fehér madár tollászkodik a balkonon. Mel-
letted, a fiad.  

Öt óra felé kiállnak a gangra az El Monte–beli magányos férfiak. 
Ilyenkor estefelé már ez az épület árnyékos oldala. A mellvédre helyezik 
a poharaikat, nézik a parkolóhelyre érkező kocsikat. Az utca mélyéből 
kék alkony emelkedik, az autók mind egy irányban mennek, kifelé. A 
mozdulatlan levegőben érzed, amint az alkohol könnyű párája eléri agya-
dat. 

Ez itt az első pohár. A körülményektől függ, hogy mikor fogyasztod el 
a másodikat. Egyedül azt is, mint mind az El Monte–beli férfiak. Amíg 
csak a magány mérgét nem semlegesíti a sejtekbe felszívódó ellenméreg, 
a rum. Jól bírod, egyelőre. Alszol, emésztesz, működik az agyad. Amikor 
elég, minden nehézség nélkül abbahagyod. 

A magány nehezebb, hiába él veled a fiad. Lent játszik a parkban, ide-
néz néha, te intesz, fel emeled a poharad. 
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Az ismerősök eleinte megállnak. A legényéletről példálódznak. Szána-
kozó zavaruk hamarosan elül, cinkos közöny lép a helyébe, és ez elvisel-
hetőbb, megszokod néhány nap alatt. Azután megérkezik Stan, a kollé-
gád. Amikor pedig megindul a szemeszter, a kimerültség kilúgoz belőled 
minden gondolatot. 

Stan a küszöbre helyezi motyóját, kerek arca elkeskenyedik, verejték-
ben fürdő óriáscsecsemő, leül, és keservesen sírvafakad. – Azt hiszem, 
visszautazok – szólal meg végre, amikor látja, hogy nem vigasztalod. – 
Nem tudom rászánni magam, hogy kipakoljam a kofferomat. 

Kipakol mégis, lezuhanyozik, kiálltok a gangra, némán szopogatjátok a 
rumot. – Éva nem jön utánam. Washingtonban marad. – Te miért jöttél 
vissza? – Miért! – sóhajtja, azután azt mondja, amit a hotel halljában 
Joan: mert engem arra neveltek, hogy végezzem a feladatomat. – Hát per-
sze – feleled, és ezzel a beszélgetés egy időre abbamarad. 

Stan hamar magához tér, süt, főz, meghívja magához a kuncogó szom-
szédasszonyokat. Apróhirdetésekre válaszol, hasznot kell húzni a bajból, 
magyarázza, kizárólag türelem kérdése a dolog. Még az éjszakai életbe is 
belekóstol, sikertelenül: a lányoktól sajnálja a pénzt, és nem tudja, hogyan 
szólítsa meg a magányos asszonyokat. – Azt mondod: óhajt egy italt? 
Stan fölemeli tömpe ujját: – Az ital pénz, öregem. – Vagy: kisasszony, 
felkérhetem? – Nem táncolok! – tiltakozik. Nem ismerem a latin ritmuso-
kat. – Akkor?–kérded – Akkor? Elaludtam. Sötét volt. Nem nekem talál-
ták ki az éjjeli szórakozóhelyeket . 

Hét végén Stan meglátogatja Évát. – Most majd behozod a hátrányodat 
– mondod neki. Kipróbálhatod, amire megtanítottak a szomszédasszony-
ok. Stannak még a tarkója is bíborba szalad: – Tisztességes nők is vannak 
azért – nyögi ki, és te megilletődnél, ha nem ismernéd a férjükre váró 
tisztességes asszonyokat. Pénteken együtt mentek az egyetemre; Stan 
csomagolópapírba göngyölte pizsamáját és a pulóvereket. Így nem veszik 
észre, hogy óra után egyenesen a repülőtérre szalad. Nézed: a világ legha-
talmasabb állama a hazája, azért van itt, hogy szabadságra tanítsa a szere-
cseneket. Oson a fal mentén, okleveleivel, fogkefével, pizsamával a hóna 
alatt. – Csalsz, Stan – mondanád neki. A diákjaidról beszélsz, és még a 
nyelvüket sem tudod. A demokráciával házalsz, és megsértődsz, ha nem 
kapnak az árudon. És ha a népnek idő kellene, nem demokrácia? Hagyni, 
hogy a maguk ütemében fedezzék fel a civilizált tévtanokat? 

Hűvös árnyék emelkedik. Nézitek az utcát, El Monte–beli magányos 
férfiak. – Utópia – felelné a barátod. Éhenpusztulnak, érted, ha nem adnak 
nekik enni az amerikaiak. – Csalsz, Stan – mondanád. Te sem segíteni 
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jöttél: keresed az elveszett paradicsomot. – És te? – kérdezi Stan. A sze-
mében gyermeki bizalom. 

Legalább ne lenne olyan nyugodt a lelkiismerete. Nehéz elviselni eze-
ket az egyedül üdvözítő tanokat. Egyébként te is rossz portékával házalsz: 
ismételgeted, amire senki se kért. A sivár, kiábrándító, és teljesen haszna-
vehetetlen tapasztalataidat. 

Ma Vince azt mondta, csak úgy mellékesen, mint aki megállapít egy 
régi igazat: – Minden nő után megfordulsz. – Neked nem hiányzik anya? 
–kérdeztem vissza. Nem felelt. – Előre nézz, ha vezetsz – mondta –, mert 
egyszer összetöröd magad. Jól megnéztem a fiamat: komoly kis arcán 
semmi indulat. Igaza van: minden nő után megfordulok. Mi mást tehetek? 
Nem elég a munka mákonya, az ólmos kimerültség, a betűk magömlése a 
papíron. Hiába végzem rumba fulladva, kiütéses vereséggel valamennyi 
napom. 

Álljak szóba velük? Az El Monte–beli nők csak azt várják, hogy mikor 
önthetik végig magányuk mosogatóvizével védtelen álmaidat.Az éhes 
asszonykákról Clo jut az eszembe, ezeket sem jegyze hát. A hivatásosak 
pedig öregsúllyal futnak nálam, fölösleges is mondanom. Mentség min-
denre van. A magány önkéntes kényszer, és én félek megbolygatni a szo-
kásaimat. 

Este beültem a Lagúna bárpultja mögé. Hallgattam a gitár pengését, a 
lágy trópusi dallamokat. A zene úgy borzolja ilyenkor végig a bőrt, mint a 
friss tengeri szellő estefelé azt, akit megégetett délben a nap. Hirtelen 
Júlia képe merült fel a Lagúna fekete vizén, keskeny arcocskája, félénk 
mosolya. Áll a láger kapujában, havas eső vág a szemébe, csenevész kis 
teste a karitász katonaköpenyében didereg. Húsz év hómezői. A Lagúna 
langyos vize mélyén, két szomorú szemitaszem mosolyog. 

Valahol itt van a lényeg, nem a restség vagy a gyávaság suta mentsége-
iben. Nem kalandot, társat keresek. ülök a Lagúna pultja mögött, és majd 
szétfeszít a tárgyát veszített akarat. A bárszékeken magányos férfiak bil-
legnek. Fekete füsti fecskék, nem készülnek sehová. Elváltak, megundo-
rodottak, néma, vizenyősszemű részegesek. ők az én embereim. Magukba 
roskadtan szövegelnek, és én betéve tudom a szövegeiket. 

Eljön az óra, amikor hajnal előtt megmerevednek a körvonalak. Ilyen-
kor minden fekete–fehér, nyers valójukban látom a dolgaimat.Az alma-
melléki tanító jut az eszembe; azzal vádoltuk meg, hogy lefekteti a len-
szőke lánykákat, akiket szobacicáknak nevezett hivatalosan. Sírt, amikor 
behívatott a szegényes, döngölt padlójú szolgálati szobába. Azt mondta: 
nem értem! Miért tettétek ezt velem? Az emlékek tömény szeszében ka-
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varognak a gonosz szellemek. Menekülnék előlük, rálépek a gázra, Clo 
sikolya a velőmbe hasít: felemelem a macskakövekről, szerelmem szigorú 
kontya kibomlott, szép, szoros kontya, a tartás! csapzottan, vizesen. 

Mind elszabadulnak, akit csak elárultam, megaláztam. Az emlékek 
csak látszólag összefüggéstelenek. Rosszul éltem – mondogatom. Gyá-
ván: nem feszítettem a mellem a szélnek. Azt hittem, úgy leszek életreva-
ló, ha szüntelenül csak védekezem. 

Peng a gitár, lágyan ring a hajó a meztelen déli tengereken. A bárszé-
keken zavaros szemmel inognak az ivók: munkából hazatartó álmos 
örömlányok simogatják a térdeiket. Micsoda élet! Elvonulnak előttem, 
szegényházba toloncolt béna apám, látom a bérelt kocsi sarával bevert 
honfitársaimat. A bíróék tornácán Örzse a szövőszékre hajol, és én me-
gyek tovább, magára hagyom. Clo rámnéz, szája körül keserű vonás: nem 
jó, amit te csinálsz. Nem jó, nem jó ... rövid, gyors hullámok csattannak a 
Lídia fehér fémteste alatt. És ez az egész terméketlen álmodozás! Az em-
lékek, amelyektől az ember akár a gyerek sírvafakad. A magány is méreg. 
Kimerít, megaláz. Akárcsak értelmetlen munkád egyedül mindenki ellen 
itt a trópusokon. 

Neked sosem volt valami barátod? Vince leszegett fejjel szökteti a ka-
vicsot. A borzas kismadarat is akarattal felejtetted ott a madridi szobában. 
Vigyázzon rá – mondtad a szobalánynak, és a kötényébe döntötted az 
aprót, amit úgysem vált be a bank. 

Holnap, minden újra elölről. Stan hajkurássza a nőket, égő szemmel 
csörtet a tilosban, mint egy böllérre vadászó újévi malac. Te megállsz a 
gangon öt óra után, a párkányra helyezed az első poharat. Fojtogat a csö-
mör, a kétségbeesés. Felállsz. Teljesen merevre ittad magadat. 

 
5. 
Korán ébredtem, a fejem friss volt és könnyű. A rum felszívódott, vérré 
vált. A balkonról ömlött a szobába a nap. Sokáig reggeliztünk, Vince 
zsebrádióján hallgattuk a zenét. Később lehúztuk az ágyakat, beültem a 
mosodába, végigforgattam a napilapokat. 

Nem, nem felejtettem el a Lagúnát, a tegnapi tömör kétségbeesést. De 
a lázadáshoz mindez nem elég. Valami hiányzott még; a bizonyosság, 
hogy van kiút, hogy a szabadulás nem lehetetlen. Nincsen forradalom – 
csak öngyilkosság van – ott, ahol nincs a győzelemre remény. 

Közben észrevétlenül műsorrá áll össze a tennivaló, a szervezet magá-
hoz tér, feloldja a mérget: megkezdődik a rendszeres védekezés. 
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Később fürdőköpenyes fiatal nő állt meg az automata előtt. Két szőke 
varkocs antennája meredt a fehér frottírból az égnek, nyilván nemrég kelt 
fel, a teste még langyos, illatos lehetett.  

– Segítene, kérem? – tagoltan beszélt, vidékiesen.  
Belöktem az automatába a pénzt: 
– Maga nyilván nemrég érkezett. 
– Már egy hete – felelte. Látogatóba. 
– Ó, akkor ismer már mindenkit a Hegyen. 
Megrázta a fejét, kíváncsian végignézett: 
– Nem ismerek senkit – mondta. 
Így kerültem össze Terézzel. Ki hitte volna, hogy ezzel a találkozással 

fog betelni a pohár. Meghívtam, elfogadta, ittunk, amikor megérintettem, 
eltolta a kezemet. Minden a szokásos módon indult, kertelés nélkül, ter-
mészetesen. 

Táncoltunk, Teréz izmos combjai közé szorította a térdem, mély, do-
romboló hangon nevetett. 

– Mit keresel itt? – kérdeztem tőle. 
– Meghalt a kislányom – felelte. Most itt vagyok, pihenek. 
Szelíd, barna szeme volt. Még egy hosszú számot végigtáncoltunk. 
Nem beszéltünk többet, hazavittem. Két napig feléje se néztem. 
Nem volt valami szép dolog, elismerem. Hiszen mégcsak nem is pa-

naszkodott: táncolt, nevetett. 
Anton egyszer azt mondta: minden nő snóbli. Igaza lehet. 
Szerdán este kezdtem el keresni Terézt. Elköltözött, egy szállodában 

találtam rá. Egyedül volt, végignézett: 
– Mit keresel itt?·–most ő kérdezett. 
– Tudod, hogy mi a snóbli? 
Megrázta a fejét, két szőke vakorcsa most is a levegőbe meredt. 
– Szorítsd az öklömhöz az öklöd. 
– És most? 
– És most találd ki, mi van a kezünkben, kettőnknek, összesen. 
– Ezt hol tanultad? 
– Egy munkásvonaton. 
– Jó játék. 
– A snóbli nem játék – mondtam – a snóbli az élet. Van egy titka: a 

szememet nézd, ne a kezemet. 
Ültünk a Hilton teraszán, hallgattuk a halkan locsogó fekete vizet. Ma 

van húsz éve, hogy utoljára láttam a barátaimat. A száraz meszet a hajuk-
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ban, vérük folyókáját a macskaköveken. Elmúlt az idő; ülünk a Hilton 
teraszán, és én arculköpöm őket: valutáért védem a győzteseket. 

– Milyen az életed itt? – kérdezte Teréz. Nem válaszoltam néztük 
egymást, talán kitalálta. Amikor hazamentünk, éjfél lehetett. 

Az utolsó napok lassan múltak el, vattapuha félálomba merülve. Teréz 
ujjai egyre lassabban simogattak, szórakozottan, gépiesen. Elringott még 
a gyönyör apró hullámaiban, de közben azon kapta magát, hogy messzire 
jár, már régen nincs itt velem. 

Csak az indulás reggelén ébredt fel ebből a langyos kábulatából: – Jor-
ge – mondta riadtan. Én boldog vagyok veled! Clo állhatott így, egyedül, 
sikátora mélyén, míg én írtam valahol a regényeimet. Ideje lenne elfeledni 
a múltat, békén hagyni a jövőt,es felfedezni a jelent. 

Teréz elment. Mintha snóblizna, összeszorította az öklét. Már messze 
volt, nem láttam, sírt vagy nevetett. 

Visszamentem a szobámba. Üres. Konok voltam és kétségbeesett. Be-
telt a pohár: ezután már nem lehet folytatni ezt az életet. 

Van egy diáklányom, bejár hozzám az irodára. Leül, összeszorítja a 
combját, fekete hattyúnyakán lüktet az ér, vár valamit. Eddig még nem 
tettem a térdére a kezem. De most dolgozni fogok. Ma reggel kulcsra zá-
rom az ajtót, behúzom a függönyöket. Hogy is mondta Teréz? Fel fogom 
fedezni a jelent. 

– Beteg volt?–kérdi a lány. 
Bólintok, papírt, ceruzát keresek. – Szóval? 
Megnedvesíti a száját, padlizsánkék ajkai között nyelve, ínye valószí-

nűtlenül rózsaszínűek. 
– Szóval – mondja. Meséli az életét, én pedig jegyzetelek. A lényeg 

nem kerül felszínre, csak az első félóra üresjárata után. Most még arra is 
van időm, hogy benézzek a szoknyája alá. Pihenek. – Szóval, amikor 
visszajött, folyt róla a víz, és állandóan zsebkendőt tartott a szája előtt. 
Úgy táncolt, mintha aludna, de nem a gyönyörtől, egyszer meg is kérdez-
tem tőle, egyedül táncol, vagy velem. De én még akkor se kaptam észbe, 
fogalmam sem volt róla, hogy milyenek a kábítószeresek. 

– És?  
– Azután meg akart csókolni. Nem engedtem, mert a szája büdös volt, 

és valahogyan nem is úgy akarta, mint a többiek. Akkor sokáig sírt, azt 
mondta, nem szereti őt senki a világon. Meg hogy leszokna a fűről, ha 
megígérném, hogy a felesége leszek. – Nagyon akart volna egy autót, de a 
szülei sajnálták tőle a pénzt. Menj dolgozni, mondtam neki én, de azt fe-
lelte, hogy nincs munka, és csak árulta tovább a füvet. – Azután, egy este 
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beállított, józan volt, azt mondta, csomagoljak,  itthagyjuk ezt a rohadt 
telepet. Én még akkor se szerettem, de hát egész nap esett az eső, azt 
mondtam, várj kint, rögtön kimegyek. – Háromszáz dollárt hozott magá-
val, én csak harmincat találtam a fehérneműben. Olyan sokáig vártuk a 
buszt, félni kezdtem, hogy utánunk küldik a rendőröket. Az eső is újra 
esett, és egyszer csak odaszól nekem a sötétben, hogy gyere már, van egy 
autó. Nem kérdeztem, honnan van. A repülőtéren elővette a pénzt, meg-
váltotta a jegyeket. 

– Csak később indul New Yorkba a gép, mondtam neki, üljünk be a 
büfébe, beleegyezett. Nem értettem, minek volt gyapjúsapka a fején, meg 
lila motoros szemüveg. 

– Később odajött egy barátja, hívta a mosdóba, és ő nem akart. Azt 
mondta, elmegy, szerez pénzt, de ezen az a másik csak nevetett. Nem volt 
mit tenni, elővette a pénzünket, fizetett. 

– Mások is jöttek utána, követtek minket a sötétben, és ő mindegyik-
nek tartozott, öt dollárral, tízzel, mire megjött az éjjeli járat, nem maradt 
már csak az én harminc dollárom meg a jegyek. 

Így dolgozunk. Peregnek a szavak, gyűlnek a kéziratkötegek. A lány 
sóhajt, elnyúlik a széken, kesernyés illata betölti az irodát. Álmosan lefe-
tyel a ventilátor, mégis alig mozdul a lég. Nézem az órámat, ásítok. A 
munka halad. Erre mondaná Teréz, hogy élem a jelent? 

Ez az indulás nem is olyan rossz. A csipetnyi csalás, 
büdösszájú,lehunyt szemmel táncoló kábítószeresek. A valahonnan lett 
autó, és az, hogy nem úgy akarta megcsókolni a lányt, mint a többiek. A 
gyapjúsapka, a titokzatos hitelezők, meg a lila motoros szemüveg. Vagyis 
mindaz, amit én toldottam a meséhez. 

Még sincs kedvem folytatni: idegen élet, idegen emberek. Szánom 
őket, de nem érdekelnek. Múlik az idő, a lány beszél, én pedig várom, 
hátha mégis áramkörükbe vonnak ezek a lazán kapcsolódó, sivár esetek. – 
Valamivel hajnal előtt érkeztünk a Kennedy–re. Mint egy jégszekrényből 
úgy ömlött be a nyitott ajtón a hideg. Mégcsak egy pulóverünk sem volt. 
Egy latin sofőr vitt be húsz dollárért a Brooklyn–ig. – A nővérem még 
otthon volt, beengedett. Lefeküdtem, nem is hallottam, amikor elment 
hazulról. Ez meg azonnal elkezdett simogatni. – Azelőtt, ha ellöktem, 
megnyugodott. De most hiába próbáltam, nem hagyta lerázni magát. Be-
zárkóztam a vécébe, akkor meg az ajtóban könyörgött, mint egy gyerek. 
Ha vizelned kell, mondtam neki, vizelj a lefolyóba. De engem hagyj bé-
kén, felejts el engemet. – Amikor a nővérem hazajött, félrehívott. Csak 
azt kérdezte: megvolt? Én pedig ráztam a fejemet. Akkor azt mondta, 
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hogy úgy beszél velem, mint nő a nővel, és hogy New York tele van rin-
gyóval, ha nem elégítem ki a fiúmat, még észbe se kaptam és máris elve-
szítem. – Attól kezdve jobban vigyáztam, kérhetett bármit, a kedvében 
jártam. Régen úgy képzeltem, hogy nincsen jobb, mint azzal lenni, akit az 
ember szeret. Hát nem így lett, nem egészen. Beletörődtem, de azért 
nyitvatartottam a szemem: rám nem fogják mondani, hogy lecsapták a 
kezemről az emberemet. 

– Azután? 
– Azután, hamar elfogyott az a pénz. A nővérem azt mondta, jobb lesz, 

ha munkát keresek. Egy reggel nekivágtunk: addigra szereztünk már me-
leg pulóvereket. A subway lejárójában találtam öt centet, úgy megörül-
tem, mint egy gyerek. 

– Aznap nevettünk utoljára. Ez a tahó nem tudta, hogy a subway magá-
tól is megáll, úgy integetett, mint otthon a busznak. Nem beszélt angolul, 
és én még örültem is neki, hogy nem ért semmit, és hogy mindenhová 
csak én vezetem. 

– A Man–Power–nál azután alaposan lehűtöttek. A bejáratnál egy nagy 
kövér asszony írta össze a munkanélkülieket. Aki nem értett angolul, an-
nak azt mondták: köszönöm, és máris mehetett. Engem végignézett az a 
nő, és azt mondta: nocsak, nem is tudtam, hogy a szoknyák már ott is 
ilyen rövidek. Egy csavargyárba utaltak, vonattal kellett kiutazni, mi meg 
egy olyan vonatra szálltunk, amely valahová máshová ment. Amikor visz-
szaértünk, késő volt, a ManPower–nál azt mondták, hogy azóta már betöl-
tötték a helyemet. Hát hazamentünk. Még örültünk is, hogy az egészből 
semmi se lett. 

– Eleinte mindig volt a nővéremnél valami ennivaló. De később ő is 
belefáradt, már csak aludni járt haza, és mi elkezdtünk éhezni. Csak akkor 
jöttünk rá, amikor a fiúmat meghívta valami barátja. Húst és paradicso-
mot ettünk vacsorára, erre jól emlékszem, mert kihánytam az egészet, a 
földalattiban, hazamenet. 

– Ki kellett mennünk a levegőre, és nem maradt csak kilenc fillérem. 
Megállítottam egy amerikait, kértem egy pennyt, nem adott. Gyalog men-
tünk tovább, néztük a járdát, hogy hátha találunk. És még van, aki azt 
mondja, hogy az utcán hever itten a pénz. Azt hittem, megfagyok. 

Hát igen. Régen én is úgy képzeltem, hogy nincsen jobb, mint azzal 
lenni, akit az ember szeret. Aki pedig azt hitte, hogy itt az utcán hever 
majd a pénz, az is én vagyok. Talán csak azért beszél itt előttem ez a lány, 
hogy utat találjanak az ilyen gondolatok. – Közben a nővérem kitett min-
ket az ágyból, adott két pokrócot, lent ágyaztunk magunknak az asztal 
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alatt. Megettünk mindent, még a jeget is, az egész lakásban csak egy nagy 
doboz Lipton tea maradt. Akkor már azt hittem, minden belső részem 
kiszakad. Becsöngettem a szomszéd lakásba, kértem egy dollárt. Az asz-
szonynak  nem volt pénze, de volt egy nagy fazék tészta a tűzön, hát en-
nem adott. – Nem mertem még kérni tőle, mert akkor meg kellett volna 
mondanom, hogy egy fiúval vagyok. Akkor hazamentem, azonnal meg-
érezte rajtam a tésztaszagot. Azt mondta, hogy neki ebből elég, összevisz-
sza kiabált, mielőtt elment, még jól a hasamba rúgott. – És? – Egész éjjel 
folyt belőlem a vér. A nővérem azt mondta, örülhetek, hogy így elvette, 
amit adott. – És? – És? Azóta se láttam. Hazajöttem a pénzzel, amit a nő-
vérem kölcsönadott. 

Leteszem a blokkot, kinyitom az ajtót, ablakot. És? Semmi. Rég elfe-
lejtettem már a fekete diáklány hattyúnyakát, az ében combokat a szok-
nyája alatt. 

Mégis valahogyan így kellene írni. Nyugodtan, szárazon. Végigvenni a 
hazugságot, az őrt, az értelmüket veszített jelszavakat. Az is igaz, hogy 
nehéz az ürülékről értekezni, miközben ajkaidat nyaldossa a hab. 

Hát várok tovább. Állok a balkonon, a repülőtér betonszalagján végig-
ömlik a kora reggeli nap. Vince már lent van az utcán, megfordul, int, 
hallom a hangját, végigtáncol a járdaszegélyen. Múlnak az évek. Azelőtt 
soha nem néztem utána, hiába ígértem. Elfelejtettem. Vince leült a sar-
kon, várt. Egyszer vissza is jött. Sírt: már egy órája várom, mondta, hogy 
integess. 

Egy idő óta én várom a fiamat. Tudja, amint kilép a kapun, felnéz, látja 
a párkány fölött a fejemet. Amikor eltűnik a sarkon, na mint nap 
belémnyilall egy apró, álnok félelem. Tudja ezt is: visszaszalad a sarokig, 
ellenőrzi, ott vagyok még, és integetek. Nem nyugtalan már: olyan gyerek 
lesz pontosan, mint a többiek. 

Alig lehettem idősebb nála, amikor egy nap kézenfogtam anyámat. 
Emlékszem, tél volt, hideg köd szitált a német–temető csupasz gesztenye-
fái felett. Végigmentünk a Villányi úton, anyám keze hideg volt és merev. 
Nem szólt hozzám egész úton, de nem is ellenkezett. 

Akkor már évek óta nem látta apánkat. Vajon, miért jött mégis ilyen 
engedelmesen? Mentünk, leszegtem a fejem, konok következetességgel 
ropogtattam a befagyott tócsákon a jeget. 

Apa akkor már régen nem kapott kezelést. Megtörték, látogatónapokon 
megfésülték, kiültették a szobája elé. Karjai erőtlenül pihentek az ölében, 
bozontos, hófehér feje a mellére esett. 
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Ott ült aznap is, várta a vizitet. Anya megállt az ajtóban, ho van, kér-
dezte. Nem ismerte fel apánkat. Nem is tudom, miért jöttem, mit akartam. 
Álltam csak, és úgy szégyelltem magam, hogy majd beleszakadt a szí-
vem. 

Aztán hazamentünk. A pocsolyák már újra befagytak, én sem törtem 
tovább a jeget. A német temető előtt anya egy pillanatra megállt: – Te 
Úristen–mondta–, hogy megöregedett! 

Ezek voltak az utolsó szavai: soha többé nem beszélt utána apáról. Ta-
lán gondolt rá. Néha lopva rámnézett, és én rajtakaptam a szemében a 
szerelmet és az engesztelhetetlen gyűlöletet. 

Múltak az évek, megpróbáltam olyan emberré válni, mint a többiek. 
Kerültem minden kirívót, kinevettem az igyekezetet. Még a géniuszokat 
se szerettem. Úgy gondoltam, robbanó életerejük már-már ostobaság, 
féktelen önzésük felháborító, egyközpontú világuk az arányérzék teljes 
felbomlására vezet. 

Pedig mennyit olvastam, csavarogtam! Sorról sorra, utcáról utcára 
építgettem magamnak egy elviselhető, emberi környezetet. Azután felnőt-
tem, kitéptem belőle magam. Nem tudtam, hogy soha többé nem fogom 
újra megteremteni a világgal a kapcsolatot. Hiába lesz minden: jószándék, 
tehetség, akarat. Állóvízbe kerülök, és hiába dobálom majd magam, csak 
látom, elérni nem tudom már a sodrást, a termékeny áramlatokat. 

Állok a balkonon. Dél van. A sarkon táskáját lóbálva lohol a fiam. Egy 
pillanatra megáll a járdaszegélyen, felemeli a fejét, Jorge! – kiáltja. Bol-
dog. Még haza se ért, és már mesélné a napot. Felteszem az ebédet, össze-
rakom a kéziratokat. 

 
6. 
Visszakerülni a sodrásba! Egyetlen módja van – mondja a szomszédom, 
Eugén – és az a pénz. Úgy értem, sok pénz – helyesbít, amikor látja, hogy 
nem kapcsolok. – Érted? – kérdi. úgy teszek, mintha nem érteném: – A 
pénz! Van pénzem, könyveket írok, két munkahelyen dolgozom. – Éhbér-
ért – feleli. Emlékszel az artézi kútra, a községháza előtt? – Emlékszem – 
mondom. Eugén vidéki gyerek. – Na látod. Több pénzedbe kerül, mint 
egy üveg francia bor, ha meg akarsz inni egy pofa tiszta vizet. Kiszámol-
tam – papírt vesz elő, ceruzát keres – érdekel? Az egész fizetésed rámen-
ne, ha úgy akarnál élni, ahogyan éltünk, suttyó gyerekek. – Neked erre 
kéne a pénz? –kérdem, és a szomszéd azt mondja: no nemi Elköltözni, 
utazni – magyarázza. Felsorol egy csomó dolgot, amit így is bármikor 
megtehetek. – Illúzió ez, Eugén. Elmenni, elutazni? Kapálódzás. A ful-
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doklóé, aki azt hiszi, sodrásba került, pedig csak felverte maga körül a 
habot. – Tudod mit? – feleli. Elvisszük vacsorázni a feleségemet. A szál-
lodasoron van egy argentin étterem. Eugén nyárson sült húst rendel. Né-
zem a stílusosan hajladozó szénfekete személyzetet. Hiába tagadnám, jól 
esik a puha szőnyeg, a léghűtés, az ezüst evőeszköz, a metszett kristály-
poharak. – Így is lehet élni – mondja Eugén. Folytatjuk a vitát ott, ahol 
abbamaradt. 

Pedig nem lehet, legalábbis nem ma, nekem. A szomszédék ismerősre 
találnak, barnára sült fiatal nő, odahúzza a székét, megrázza szőke söré-
nyét, akár egy versenyparipa, inas, ideges. A gyűrűjét nézzük, nem tudni: 
miért, bólogatok csak, eszek, nem figyelek. – Hatezer dollár volt, Jorge – 
mondja Eugén felesége. Bejön hozzám a butikba, kipakoltatja maga elé az 
ékszereket. Ez kellett neki azonnal, éppen van nálam hatezer dollár, 
mondta, elővette és fizetett. 

Jót nevetnek, és én is velük nevetek. Egyre távolabbról ér el hozzám az 
étterem zöreje. – Kávé, Jorge? – kérdi Eugén. Észrevették, hogy lecsukó-
dik a szemem. 

Elszívok egy véget nem érő cigarettát, iszom a chilei bort, nézem a 
szőke kancát, felhúzza az ínyét, nyerítve nevet. Lassan forogni kezd körü-
löttem a terem. Csurom víz az ingem, felállok, kimegyek. – Taxi? – kér-
dik a sötétben. 

Intek, hogy nem. Hányok, kihányom az argentin vacsorát. Ráz a hideg, 
káromkodva törölgetem a könnyeimet. Éppen van nálam hatezer dollár! 
Én pedig már enni se tudok. Néhány éve még, hogy meghágtam volna ezt 
a szőkét! Most pedig átkozódom csak itt a sötétben, kihányom a belemet. 

Mégiscsak Eugénnek lesz igaza. Pénz nélkül lehetetlen. Ha lesz, én is 
valahová messze megyek. – A pénz az úgy jön – mondja Eugén – köny-
nyen, de mégse magától. Dolgozni persze hiábavaló, de mégis összefüg-
gésben vannak egymással, az eredmény meg az igyekezet. – Én Kolumbi-
ában kezdtem. Volt egy teherautóm, kétszáz dollárért vettem tropikál szö-
vetet. Jártam a rakománnyal a hegyeket, féláron eladtam. Vették, mint a 
kenyeret. Mögöttem pedig jött a társam. Ez újra beszedte az anyagot, el-
vállalta, féláron ő is, hogy megcsinálja az öltönyöket. Még előleget is vett 
fel: ez volt a részesedése. Nekem pedig minden este visszaadta a kétszáz 
dollár ára tropikál szövetet. – Akkor még azt hittem, pénzt keresni csak 
így, verejtékezve lehet. Igaz, kétszáz dollár nagy összeg volt: évi száz-
húszból jól megéltek Kolumbiában az emberek. Később változtattam a 
módszeremen. 

– Mit csináltál? 
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– Mindenfélét– von vállat Eugén. Egy titkom volt: mindig minden 
adósságomat visszafizettem. Az emberek szerettek: hogy milyen becsüle-
tes ez az Eugén! – mondogatták, és nem féltették tőlem a pénzüket. 

– És most? 
– Most? – von vállat a szomszéd. Gondolkozni fogunk. Ne felejtsd el – 

felemeli az ujját, szünetet tart – a nagy ötletek mindig pofonegyszerűek. 
Hát gondolkodom: van rá bőven időm. Mióta kihánytam az argentin 

vacsorát, szédelgek csak és ráz a hideg. Egy ideig bejártam az egyetemre, 
nem jelentettem beteget. Most itthon maradok, fekszem, pihenek. Össze-
vissza olvasok, Thinszet, Kosinszkit, Cendrarst, Zilahyt. Olvasni jó. Gon-
dolkozni fárasztó és eredménytelen. 

Hiába, nem lettem báró Kassai Karesz. Helyettem senki sem ír de 
Gaulle generálisnak levelet. Katonás rendben éltünk, karanténban vagyis 
légmentesen elzárva a világtól, menekült munkanélküliek. 

Akkor halt meg Gérard Philippe, a szegény. Ebből az alkalomból – írta 
az öreg báró Kosicéből a fiának – őszinte részvétemet nyilvánítottam az 
államfőnek. Megemlítettem neki, hogy Metzben él a fiam, és hogy nálá-
nál jobban senki se tudná betölteni a nagy színész után megüresedett pári-
zsi helyet. – Majd én a hónod alá nyúlok– mondja Eugén. Leül az ágyam-
ra, sorraveszi a pofonegyszerű terveimet. – Igyál– ajánlja jóindulatúan. 
Az ital szüli az ötleteket. A jómódban szomszédom elhízott, megkopa-
szodott. A régi kalandorból nem maradtak csak a kifogyhatatlan történe-
tek. 

– Itt van például – mondja – ez a gyár. 
– Milyen gyár, Eugén? 
– Hát itt szemben ez a telek. 
– A szemétlerakat?–kérdem, és ő rábólint, hogy igen. 
Megveszed, egy dollárért szimbolikusan. Vagyis úgy, hogy az árát há-

rom hónap múlva fizeted. A bútorgyár bezárt, olvashattad. Elmegyünk, 
vállaljuk, hogy elfuvarozzuk a kimustrált gőzfűrészeket. 

– Hová fuvarozzuk, Eugén? 
– Hát ide–vágja ki–, mit gondolsz, mire kell a telek? 
A bejáratra felírjuk: Egyesült Parketta, Részvénytársaság, Société 

Anonyme. Három nyelven, hogy senki se értse. Így nyomtatjuk a levélpa-
pírt is, meg a névjegyeket. 

– És? – azt hittem, kezdem érteni. De nem: 
– És nyakkendőt kötünk, bemegyünk a bankokba. Mindegyikbe, hadd 

versengjenek. Elmondjuk, hogy megérkeztek a gépek, megmutatjuk, hogy 
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a miénk a telek. Felveszünk százezer dollár gyorssegélyt, hogy fel tudjuk 
húzni az ideiglenes műhelyeket. 

– Azt hiszed, beveszik? 
– Persze – legyint. Kiküldenek valakit, felbecsülik. 
– És ha észreveszik? 
– Mit? 
– Hát hogy honnan szereztük a gépeket. 
– Nem veszik észre – mondja Eugén. Ha akarod, felhívjuk a kormány-

párti képviselőt. Végeredményben a gyár kétszáz munkásnak biztosít 
majd kenyeret. 

– Ha beindul. 
– Persze. Addig is, tartsanak egy beszédet, dekorálják a gőzfűrészeket. 
– És? 
– Ha nekem százezer dollárt adnak, még aznap elmegyek. Hallgatunk. 
– Senki se fizet rá – bizonygatja a szomszéd. A kormány megveszi, be-

indítja a gyárat. Választások előtt állunk, mást nemigen tehet. 
A keletfranciaországi lágerekből egy szép napon kiszúrtak nyolcvan 

fiatalt. Ez akkor történt, amikor az amerikai elnökhelyettes végiglátogatta 
a lágereket. Felöltöztették, kimosdatták őket, három napig még enni–inni 
is korlátlan mennyiségben lehetett. Amikor tetőpontjára hágott a hangulat, 
a magasrangú vendég beszédben üdvözölte a menekülteket. Az amerikai 
nép – mondta az elnö képviselője – keblére öleli a szabadságukért üldö-
zötteket. 

– Noyez Joel ! – üvöltöttük karban, mert rosszul tanították meg nekünk 
a franciák, hogy boldog karácsonyi ünnepeket. 

Azután, volt ott velünk egy öreg buzeráns, a Pimpi. Ez valahogyan be-
jutott a terembe, és most szót kért. Mindenki tapsolt, ünnepelt: – Minisz-
ter úr – mondta cérnavékony hangon az öreg. Csak annyit, hogy engem 
kérem nem először ölel a keblére ez a nép. Hét évet kaptam, amikor elő-
ször dobtak vissza. Hét évet, kérem, mondta, és sírvafakadt. Hát én csak 
arra kérném a miniszter urat, hogy ha egy mód van rá, ne ölelgessék ezt a 
nyolcvan csóró gyereket. 

Hát ez hogyan jutott az eszedbe? – kérdezte Eugén, miután zsírosat 
nevetett. 

– Nehogy te is úgy nyúlj a hónom alá – feleltem – mint az elnökhelyet-
tes a szegény Pimpinek. 

Már egy hete esik az eső. A fák között gomolyog a gőz, a növényzet 
zöld itatósa ontja a nyúlós, keserű illatokat. Északon tél van már, közeleg 
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a karácsony. Itt is, egy reggel szelíd kékbe vált újra az ég, 
virágbaborulnak a fák, és az esős évszaknak nyoma se marad. 

Kimentek a kikötőbe, végigjárjátok az olajos mólón rakodó tehergőzö-
söket. Az utakon hullámzik a tömeg. Csuhás nyárapók tülekednek, koldu-
ló Mikulások, gyapotszakállukról a víz a piros posztóra pereg. Hangszó-
rók öntik a zenét, Vince betéve tudja az ünnepi slágereket. Fura farsang! 
Olvasztott ólom az égbolt, a pálmafák poros ágai közt szikrát vet a fény. 
Mindenki vásárol: tombol a karácsonyi szeretet. Áll a kocsi a dugóban, 
hirtelen zuhan le az éj; az égbolt csillagtalan, színes reklám vitustánca 
ráng égő szemeden. 

– Az a három szakállas kicsoda? – kérdezi Vince. 
– A bank homlokzatán? A napkeleti részvényesek. 
–– Nem lesz karácsonyfánk? 
– De lesz – feleled. 
A raktárok előtt mesterségesen illatosított plasztik–tűlevelűek. Kivá-

lasztod a magadét, lustán megmozdul a kocsisor, a népbank homlokzatán 
a részvényesek imára kulcsolják kezüket. 

Végre hazaértek. Fázol: fekszel a haragoszöld plasztikfa alatt, csurom-
vizesen. A tű levelekből friss kátrány szaga árad, akár az utcai illemhe-
lyeken. 

Eugén még egyszer megpróbálkozik, ül az ágy végében, sorolja az öt-
leteket. 

– Tulajdonképpen mi bajod van?–kérdi hirtelen. 
– Semmi. 
– Hány éve jöttél? Ne maradj itt, belepusztulsz. Itt félév alatt leprás 

lesz a beton és lerohadnak az acéllemezek. 
Később– nem tudja megállni – újra mesél: 
– Amikor én fiatal voltam – mondja – vettem egy autót az 

ócskavastelepen. Emlékszem: nagy volt, fekete, és egészen formátlan, 
annyira öreg. Az eladó hiába mondta, hogy haldoklik már benne a motor, 
nekem csak az kellett, a zöld bársonyfüggöny, az ezüst küllők, a 
golyótálló acéllemezek. 

A Nagykövet Limuzinja – így neveztem el – egyetlen egyszer indult 
be: amikor elhagytuk a telepet. De én még ezt se bántam. Munka után 
hazamentem, behúztam a függönyt, és a hűvös elefántcsontkormányra 
hajtottam a fejemet. Néha megnyomtam egy gombot, többnyire csak úgy 
találomra. Egyszer géppisztoly ugatott fel, máskor kinyílt a bárszekrény, 
és egy friss női hang nevetett. Volt úgy, hogy magától is megszólalt a 
limuzin. Vigyázat, mondta, vigyázat. ültem, gondolkoztam: gombok és a 
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jelzések között nem volt semmi, de semmi összefüggés. Csak lassan jöt-
tem rá, közben múltak az évek, kifizettem a részleteket. De addigra már 
nem tudtam megválni tőle, és nem is akartam. Gyalog jártam végig az 
életemet. 

– És a pénz? – kérded. 
– A pénz – sóhajtja Eugén. Kövér bulldog–képe megnyúlik: 
–· Hát nem érted, hogy itt csak álmodozni lehet? 
Az utóbbi időben gyakran álmodsz te is. Mindenfélét: erdőben jársz, 

kopasz fák között. Valami nagy baj érte az embereket. Állsz egy csupasz 
fenyőfa tövében, a fejed felett Clo barna kesztyűi. Máskor arra ébredsz, 
hogy Clo itt van veled. Megérinted, ő az, kint már világosodik, de sötét-
ben is felismernéd az alvó asszonyodból áradó keserűmandula–illatot. 
Újra elalszol, húzod az időt, mert a bizonyosság rövidéletű volt, valahol 
az éj vize mélyén tudod, hogy az álom ismét becsapott. 

Vagy állsz egy kanális partján, valaki megnyitotta a zsilipet. Vince 
komoly arcocskája ott bukik fel éppen előtted, viszi, rohan vele előre az 
ár, és te nem mozdulsz, némán nézed gyorsan távolodó fiadat. 

 
Este felkelsz, átmész Eugénhez. Széket tolnak alád, Éva öledbe teszi a 

telefont. Beszéljen! – szól rád hirtelen egy száraz női hang.Beszéljen! És 
te beszélsz. Eugén, Éva körülülnek. Helyeslik, hogy az ünnepekre haza-
küldöd a gyereket. 

– Érdekes történeteket írj – mondogatta apám. Az emberek el akarják 
felejteni a bajukat. Látod – tette hozzá –, én még most is a gróf Monte 
Christót olvasom. Apa akkor már az asztalra borulva nézegette a betűket, 
és a nyelvével lapozott. 

Megpróbáltam, nem is egyszer. Történeteket írtam, ügyeltem, elvisel-
hetők legyenek. Esténként gondosan kihúztam belőlük az önromboló, vak 
kétségbeesést, anekdotákat iktattam a helyükbe, tájakat, embereket. A 
legszívesebben a barátságot írtam volna, a szerelmet, a szívet melengető 
halk örömet. Feszes képeket kerestem, kemény pontos szavakat, akkor is, 
ha már semmi mást nem lehetett. 

Mint most is, ezen a langyos trópusi éjjelen. A félhold sajkája hanyatt 
fekszik az égen: a törpe repülőtér betonmezőin álmosan pislog a neon.  

Vince nézi a gépet, tágranyílt szeme mélyén komoly nyugalom. Ez a 
tranzit–világ az övé – csak te nem tudod megszokni ezeket a zúgó fémkó-
csagokat. 

– Jorge – szólal meg. 
– Igen. 
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– Ott lesz még a hotelben a madár? 
Hát erre gondol itt melletted a fiad. Nem felejtette el a csenevész, se-

színű madarat. 
– Ott lesz – feleled. 
Nem szóltok többet, Vincét kézenfogja egy légikisasszony, a folyosó 

végében még visszafordul, nem int, mindkét keze foglalt, túl messze van 
már, nem látod, mond valamit, vagy csak rádmosolyog. Még álldogálsz, 
amíg felbőgnek a motorok. 

Most kellene mindent befejezni. Volt egy fiam, a szeméből visszané-
zett az apám. Sok mindent megpróbáltam: írtam egy könyvet, levontam a 
tanulságaimat. Nem szeretett senki, és nem tudtam é se szeretni. Senki se 
veszít vele, ha meghalok. 

De hogyan lehetne befejezni, ami még befejezetlen? A történet, így 
ahogy itt van előttem, teljesen nyitott. 

– Rosszul érzi magát? –kérdi a taxisofőr. Megálljak? 
Kiszáll, a hónod alá nyúl, törölgeti a homlokodat. 
– Elmúlik – dadogod. 
– Tudom – feleli–, tudom. 
Pápaszemes, koromfekete lány: vajon mikor lehetett a diákod? Felsegít 

a szobádba, megáll az ajtóban, nézi, amint feltépsz egy borítékot az üres 
karácsonyfa alatt. Vince betűi: Jorge, kellemes karácsonyi ünnepeket! A 
lány lila ingecskéjén négy betű: love. 

Becsukja az ajtót, rádmosolyog. 
A történet így már kerek, végleges egész. Külön, önálló élete van. Fel-

zárkóznak egymás mellé, a barna kézitáska, a sztetoszkóp, az aranyozott 
karácsonyi lap. Szalmaszálnyi reménység, véget nem érő üresjáratok. 
Álmatlan éjszakák lucskos lepedői a haragoszöld plasztikfenyőfa alatt. 
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MIKLÓS ADÁM 

Aranyvarangy* 
 

Be: 
„ – Nem szabad elfelejtenem, hogy ez egy tisztelgő látogatás, nem pedig 
lóverseny, tudományos diszkusszió vagy agitprop gyűlés. Az igazán bölcs 
ember mindig tudja, hogy mikor kell hallgatni, mikor kell úgy mondani 
valamit, hogy ne mondjon az ember semmit, s mikor kell odacsördíteni. 
Az igazán okos ember megválogatja az ellenfelét, s nem pocsékolja erejét 
és energiáját méltatlanokra.” ,, You should not take on all comers !” 

Ki: 
,,– Köszönöm szépen, anyukám is, már amennyire a levelekből ki lehet 

venni. Meg aztán a posta, tetszik tudni. A levél ugyebár kétdimenzionális, 
az élet meg legalábbis négy, magyarán, nem lehet pontosan tudni, hogyan 
állnak a dolgok.” 

,,Igen, nagyon jól tetszik mondani, mindenki hangulatember, egy–egy 
levél csak egy–két óra hangulatát tükrözi, habár abban is benne van vala-
hogy az egész ember.” 

„Igen, pontosan így van, mindenki hangulatember, az előbb csak azt 
szerettem volna – egy szó mint száz – mondani, hogy egy levél az csak 
egy levél, s nem pótolja a beszélgetést meg egyebeket.” 

„Pontosan. A levél az levél, az ember meg ember, különösen, ha egy 
anyáról van szó.” 

,,Nem, nem, he, he. Az anya sohasem kétdimenziós.” 
,,Már hogy mondtam volna! Az anya egyáltalán nem dimenziós, az 

anya az anya; az embernek csak egy anyja van, mint ahogy egy élete van. 
Nagyon finom a piskóta, maga X néni csinálta?” 

,,Pedig azt hittem, mert nagyon finom, édes. Dehogy fontoskodom 
meg tudományoskodom én, ez a dimenzió dolog csak valami rosszul sike-
rült elvonatkoztatás volt. Tessék elfelejteni!” 

„Én nem nézek hülyének senkit, különösen nem X nénit meg X bácsit. 
Teljesen félre tetszik érteni!” 

„Egyáltalán nem becsülöm le X bácsi szellemi képességeit, amikor azt 
mondom, hogy félreértett. Mindennek a sértődékenység az oka.” 

,,Én aztán tényleg nem vagyok sértődékeny ... kötekedő pedig végképp 
nem vagyok. Nem, köszönöm szépen, nem kérek több piskótát.” 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1977. évfolyam 1–2. számában. 
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Be: 
,,– óvakodj a hirtelen haragtól! Lazítani kell az ökölbe csavarodott 

segget!” 
Ki: 
,,– Köszönöm szépen a levelet meg a lapokat, jól esik, ha törődik vala-

ki az emberrel.” 
„Még nem tettem le. Tulajdonképpen ez nem is vizsga, hanem tézis, 

disszertáció.” 
„Ahogy vesszük. Lehetne hittudomány is, azaz teológia, ahogy mon-

dani tetszett, de én inkább szociológiának fogom fel és nevezem.” 
,,Londonban.” 
,,Én remélem, hogy vezet valahová.” 
,,Nem l'art pour l'art.” 
,,Nem lógok.” 
„El fogom kezdeni a komoly életet.” 
,,Csak viccből mondtam, tulajdonképpen én már most is komolyan fo-

gom fel az életet meg a munkát.” 
,,Nem.” 
,,Nem . .!/ 
,,Nem, nem.” 
,,Nem és nem.” 
,,Nem, teljesen komolyan.” 
,,Ja, az igen!” 
,,Hát a pénz az nem sok. Mint ösztöndíj általában, szűkös.” 
Be: 
,,– Évi hetvenezer dollár! Ezt keresi kis X, X bácsi és X néni fia, ki 

1946–ban született Budapesten, éppúgy mint én. Ez évi kétszázezer már-
ka körülbelül, vagy negyvenezer font, attól függően, hogy miképp áll a 
font, megszámlálhatatlan mennyiségű gulden, peseta rubel, leva, brémai 
buldás, mely ötször annyi aranyszömösztört tesz ki; vödörnyi tallér, mal-
lér, annak függvényében, hogyan i áll a peso, másfélmillió forint; a len-
gyel feketepiacon elérhető zlotyk összege pedig már csak az olasz lírák 
millióiban fejezhető ki. Én pedig nemhogy felmutatni, de hazudni sem 
tudok többet, mint egy szűkös ösztöndíjat – abból a megfontolásból kiin-
dulva, hogy hazudni csak olyat szabad, aminek realitás értéke van. Hm.” 

Ki: 
,,– Az infláció bizony kellemetlen világjelenség, angliai méretei pedig 

egészen elképesztőek.” 
,,A kommunisták veszélyesek.” 
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,,Az SPD meg a Munkáspárt is, de az mégsem ugyanaz.” 
,,Szó ami szó, a Nyugat sem tökéletes.” 
„Azt nem mondtam, hogy feltétlenül az utcára kell menni és rajcsúroz-

ni.” 
,,Meg randalírozni.” 
,,Persze. Páratlan ez a szendvics.” 
Be: 
,,– Fekélyek? Nyugati világ, kamatláb? Regresszív, dinamikus dekon-

junktúra? Invesztálás, visszafogott invesztíció, invesztitúra háború? Hova 
a harmadik világba fektette kis X az ötszázezer márkát? Az arany drága és 
nem hoz hasznot, a részvények állapota katasztrofális, a telkeket a prole-
táriátus fenyegeti, az ember viszont nem rulettezi el összekuporgatott 
márkáit egyszuszra.” 

Ki: 
,,– Kemény dió.” 
„Hm.” 
Be: 
,,– Ki nem találom, hogy mit is vásárolt a Harvard Business School e 

gyermeke, kinek esze évi húsz kiló aranyat ér, és évről évre egyre csak 
nehezedik.” 

Ki: 
,,– Kérem nekem fogalmam sincs, hogy mi lehet ez a különös jószág, 

mely senkinek sem jutott eszébe, s ennyire elképzelhetetlen dimenziókat 
megnyitó befektetés, fenomenális ötlet.” 

,,Csak nem egy I. Gotthard idejéből származó platinakehely?” 
,,Akkor csak nem egy II. Gotthard idejéből származó platinakehely?” 
,,Na de csak nem egy III. Gotthard idejébő ... „ 
,,Csak nem egy I. Ferenc idejéből származó aranybány ... „ 
,, Egy rézbány , .. „ 
,,Egy ólombány ... „ 
,,Egy aranytojást tojó aranykakas?” 
,,Akkor pedig az nem lehet más, mint egy aranytojást tojó rézkakas!” 
,, Én halálosan komoly vagyok, mert az üzlet az halálo ... „ 
Be: 
,,– Kifogtatok rajtam kutyák.” 
 

* 
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A befektetés tárgya Európában egyedülálló. Egy Becsuánaföldről 
származó élőlény, mely egy, a kőkor idejét valamiképpen túlélő őshüllő 
és egy aranyvarangy kereszteződéséből jött létre. A világon jelenleg ebből 
öt darab van: egy Guggenheimnél maradt Dél–Afrikában, egy a Roth-
schild család tulajdona, egyet a Rockefeller Plazán állítanak ki minden 
hétfőn és pénteken, egy a szovjet Állatgépészeti Hivatal páncélszekrény-
ében van, az ötödik pedig – elképzelhetetlen üzleti és politikai bonyodal-
mak után – itt nyert gazdát a Német Szövetségi Köztársaságban, a tulaj-
donos pedig nem más mint kis X! E tényálláshoz az is hozzátartozik, 
hogy e sokezer éves fémtestű lény jóformán semmit sem fogyaszt, hetente 
egyszer kell csak meglocsolni kutyatejjel.  

És neve hallatára valamelyik hátsó szobából ellenállhatatlan bűzt és 
robajt árasztva rohan elő a zöldhüllő külsejű ősi aranyvarangy, melynek 
szürke színű fémpihéit magasra lebbenti a magakeltette fuvallat. Hátbor-
zongatóan vartyog, illetőleg kotkodácsol. 

,,– Amerikai tudósok szerint halhatatlan, de legalábbis ötszáz ezer évig 
fog élni. Hogy a szovjet tudósok mit mondanak – nem tudjuk.” – heheré-
szik a család. ,,Ára pedig évente duplázódik.” 

A lény körülbelül fél méter magas és széles, nyomhat vagy tizenöt ki-
lót, vagy még többet is, hiszen szemmel láthatóan fémből van, vagy leg-
alábbis lemezelt. Minden jel arra mutat, hogy jó a közérzete, talán egy 
kicsit túl harcias. 

Engem vartyog körül a dög, félek tőle. Utálatos, büdös és egyre harcia-
sabb. Félek tőle, ő pedig nem szeret engem. Kezdek nagyon félni. 

,,Nem kell félni, nem harap!” – neveti oda X bácsi. ,,Igaz ugyan, hogy 
csípése halálos,de sohase csíp,” A bűzös befektetés valóban nem jön kö-
zelebb egy méternél, de állandóan vartyog rám és sakkban tart, holott 
szeme sincs szőrökkel és fémpihe–forgácsokkal borított fején. 

„Tessék szólni neki” – kérlelem remegő hangon az X családot. 
„– Nem kell félni, nem harap” – veregeti vállamat X bácsi. 
,,Tessék szólni neki, félek tőle!” 
,,Nem kell félni, nem harap.” 
„A szörny közelebb jön hozzám, szédülök a bűztől, szemtől szembe ál-

lok vele, azazhogy szememmel egy sötét üreg néz szembe. A dög belere-
cseg a képembe, de nem értem, hogy mit is mond. Az X család a térdét 
csapkodja a nevetéstől. 

Már komolyan csapkodja a térdét az X család az ajtóban, úgy látom, 
hogy ez a szörny hívogatásának jele. 
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A varangy felém gördül, majd visszaugrik. Nem tudom, hogyan csinál-
ja, mert nincsenek végtagjai. 

Az X család az ajtóban csapkodja térdét és egyéb hívogató jelekkel 
próbálja a befektetést a másik szobába terelni. Most már az ajtón kívülről 
hallatszik a térdcsapkodás és jódlizás zaja. 

Egyedül vagyok a szörnnyel, szemem a szemet helyettesítő feji üregbe 
mered. Már nem félek, ez már több mint félelem. A szörny megdelejezett! 

Azonban én is delejezem őt. Nem mozdul, vartyogása halkul. 
Egyre csendesebb lesz, már csak a térdcsapkodás hallatszik az ajtó 

mögül. A szörnynek csak sárga fémpihéi remegnek; emelkednek, nyitód-
nak–csukódnak–felborzolódnak. 

Én teljesen mozdulatlanul ülök a széken, szemben velem a szörny, fél 
méternyire. Csak enyhe térdcsapkodás hallatszik messziről. 

A feszültség kibírhatatlan. A szörny pillanatokon belül hágni fog, és 
akkor vége(m). 

Tenyeremet szélesebben a pofájába vágom és minden erőmet a Keleti 
Delejesektől hosszú éveken keresztül tanult yoga–mutatványba összpon-
tosítom. Egy másodperc alatt elernyesztem az inaka és az ízületi tokokat, 
s így ujjaim nyúlni kezdenek, métere a tenyerem, ujjaim körülfogják a 
lemezelt varangyos testet. Nem érzek, nem gondolok semmit, nem félek 
semmitől már, csak szorítom a hideg szőrt, a kiálló fémpihét – a varangy 
páncélzatát. A süketítő vartyogás gyenge károgássá hervad, s mintha na-
gyon messziről hangzana már. 

 
* 

 
Zöldesszürke trágyakupac, hüllőtaréj és nagy rakás fémcserép maradt a 

varangy után. 
Most hasít a fájdalom. Eredeti méretűre visszapattant tenyerem köze-

pén felismerhetetlen a mély, vérző szakadék. A szörny belémcsípett! 
A család beront, képe elhül; X néninek remegnek a fogai, hasonlókép-

pen X bácsi műfogsora! X, a nagyobbik lány sikít, X, a kisebbik lány ar-
cán megolvad a festék és patakzó könnyeivel összefolyik. A rúzs teljesen 
leolvadt a szájáról. X, a fiú sóbálvánnyá merevedve bámulja az elveszett 
befektetés romjait. 

„A szörny belémcsípett!” – üvöltöm, de semmiféle választ nem kapok. 
„Megharapott a varangy, tessék segíteni!” – visítok újból és újból, 

közben kékülő kezemet szorongatom. 
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Választ vagy segítséget, látom, hiába várok, az X család vésztjósló te-
kintete jót nem ígér. A balkezem és alsókarom már teljesen megbénult és 
sötét–zöldesszürkére vált. Jobb kezemmel megpróbálom elszorítani az 
eret, úgy, ahogy az elsősegélynyújtó órákon tanultam; megkeresvén azt a 
helyet, ahol az ér közel van a csonthoz, és vigyázva, hogy ne nyomjam az 
eret a csont közé, mert ez haszontalan. 

Most veszem csak észre, hogy X–nek, a kisebbik lánynak nemcsak a 
festékje meg a rúzsa folyt le, hanem az arca is. Már jóformán el is tűnt a 
feje. 

A varangy zöldesszürke mérge azonban ellenállhatatlanul terjed a szí-
vem felé. Már csaknem az egész balkarom elveszett! 

,,Adjatok egy fejszét!” – kiabálok, bár tudom, hogy úgyse lennék ké-
pes levágni a karomat. Csak az menthetne meg, ha most az utolsó pilla-
natban valaki megkönyörülne rajtam, s egy gyors csapással végrehajtaná 
a műtétet. 

„Hol van a fejsze, X bácsi?” 
„Legalább azt mondjátok meg, hol a konyha!” 
Rohanok a termeken keresztül, de konyhának, fejszének híre sincs. A 

termek azonban láncot alkotnak és visszavezetnek a merev tekintetű csa-
ládhoz. 

,,Csináljatok valamit!” – üvöltöm nekik, amennyire csak bírom. 
,,Mit kell tennem, hé, mondjatok valamit!” 
A méreg már végzett a balkarommal, s nemsokára eléri a szívemet. 

Néhány pillanat van már csak hátra, még most történhet valami. 
Azonban nem történik semmi, csak a méreg halad a szívem felé. „Or-

vost kéne hívni, vagy konzultálni valamelyik tudományos intézettel” –
villan át fejemen, de érzem, hogy ez remény ... 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 

A sivatagi pók* 
 
Amikor Hans Herzog magándetektív irodájának ajtaján bekopogtattam, 

az a különös szorongás fogott el, amit eddig csak hallomásból, sikertelen, 
kisebbrendűségi érzéssel küszködő emberek panaszaiból ismertem. Ezek 
a panaszok annak idején inkább heccelődésre ingereltek, legszívesebben 
azt vágtam volna az izzadtkezű mókusok képébe; dehát minek dugja oda 
az orrát, ahová nem hívták, vagy ami magának kellemetlen. Az eredmé-
nyesség legfeljebb szánakozást képes tanúsítani, megérteni csak azt tud-
juk, amit végigcsináltunk. Már az is meglepő volt, hogy ilyen részletesen 
foglalkoztam a saját hangulatommal. Azelőtt ilyesféle tűnődésre sajnál-
tam volna időt pazarolni. Ahogy befejeztem tanulmányaimat, akadályok 
nélkül egyenesbe lendült az életem. Senkitől se kellett szívességet kér-
nem, biztosnak látszó, jó állással rendelkeztem, mindaddig, amíg három 
hónappal ezelőtt váratlanul csődbe nem került a vállalat. Azóta állás nél-
kül vagyok. Az első hetekben nem aggasztott ez az állapot. Eddig is jól 
ment, ezután is jól fog menni. Állás, állás. Csak annak van féltenivalója, 
aki hanyatt fekszik a babérjain. Húsz különféle hirdetésre jelentkeztem. 
Valamelyik biztosan beválik. Egyik se sikerült. A Hans Herzog–féle hir-
detés volt a huszonegyedik. Ide már úgy kopogtattam be, hátha ez se sike-
rül. Valami mormogásszerű hangra benyitottam. Hatvan körüli, 
szélesvállú, villogó kékszemű férfi ült egy kopott, aktákkal teletömött, 
már újkorában is ócska irodai íróasztal mögött. 

– A hirdetésre jöttem – mondtam. 
– Ah, a hirdetésre – papírok között kotorászott. – Maga az a ... – Lát-

tam rajta, nem találja, amit keres. Bemutatkoztam. 
– Mondjam el az életemet? 
– El tudná mondani? – kérdezte. Nekem úgy tűnt fel, most vesz először 

szemügyre. Ismét elfogott a szorongás, kételkedő vigyorgás áradt a tekin-
tetéből. 

– Már ennél nehezebb feladatokat is megoldottam – éreztem, ingerült-
ség feszíti a hangomat. 

Herzog egy aktát lapozgatott. 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1977. évfolyam 3. számában. 
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– Felesleges, hogy megerőltesse magát – mondta, a legfontosabb ada-
tokat úgyis ismerem, hiszen ha nem tévedek, az életrajzát eljuttatta hoz-
zám. – Az előtte heverő géppel teleírt lapokra mutatott. 

Miután még mindig az íróasztala előtt álltam, könnyűszerrel ráláttam 
az írásra. Azt se volt nehéz megállapítani, hogy nem az én életrajzomat 
tanulmányozza. Figyelmeztetni akartam erre a körülményre. 

Mielőtt még szóhoz juthattam volna, megelőzött. 
– Igen sokan jelentkeztek – ceruzájával az ismeretlen pasas születési 

évszámára bökött–, de én magát választottam. Tudja miért? 
– Leülhetek? – kérdeztem. 
– Miért ne ülhetne le? 
Az iroda sarkában felfedeztem egy rozoga ülőgarnitúrát. Az egyik fo-

telt az íróasztal elé ráncigáltam. 
– Mindenki azt hiszi, magándetektívnek lenni valami kalandos foglal-

kozás. Helikopterrel üldözzük a kokaincsempészeket, meg miegymás. – 
Bosszúsan legyintett. – Szerencsére maga nem ilyen romantikus termé-
szetű. – Bólintottam. – Mikor léphet be? 

– Tulajdonképpen ... – kezdtem. 
– Annál jobb – folytatta–, ha magának mindegy, nekem azonnal szük-

ségem van asszisztensre. És hogy ne unatkozzék, mindjárt egy meglehe-
tősen nehéz feladattal bízom meg. Az elődjét kell megkeresnie. 

– Az elődömet? 
– Három héttel ezelőtt elt{ínt. 
– A rendőrség ... 
– Mit akar a rendőrséggel? 
– Hát, hogy bejelentették–e, meg ... 
– Hagyja a fenébe a rendőrséget. – Herzog ismét bosszúsan legyintett. 
– Hol kezdjek hozzá a kereséshez? – kérdeztem. 
– Természetesen a lakásán. – Herzog egy darabig az íróasztal fiókjában 

kotorászott. Egy kulcsot húzott elő. 
– A kulcs megvan. Keressem meg a hozzávaló lakást? 
– Nem egészen – mosolyodott el Herzog –, ha ez lenne a helyzet, előbb 

valamelyik lakatoshoz fordultam volna. Ez a cím. – Névjegyet nyújtott át. 
– Könnyű odatalálni – tette hozzá. Kicsit értetlenü bámulhattam rá, mert 
váratlanul felemelkedett és megveregette a vállamat. – Nem szabad sem-
min sem túlságosan csodálkozni, ez is a mi mesterségünkhöz tartozik. 

– Jó– mondtam–, akkor akár indulhatok is. 
– Na, azért ne siessen annyira, hiszen még azt se tudja, hogy nézett ki 

az elődje. 
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– Szikár, szőke, szemüveges. 
– Nicsak, maga találgat. – Herzog komoran meredt rám. Az előbbi ke-

délyessége hirtelen lefagyott az arcáról. – Zömök, fekete, kékszemű ... 
Még pontosabban ilyen. – Az akták között csapkodotta tenyerével, vala-
honnan előugrott egy igazolványkép. – Körülbelül annyi idős, mint maga, 
vagy pár évvel idősebb. 

– Még él? – kérdezősködtem, mert bosszantott, hogy semmi szellemes-
ség nem jut az eszembe. 

– Ezt már magának kell kiderítenie – szögezte le Herzog és az órájára 
pillantott. – Igen, azt hiszem mindent elmondtam. Itt  kulcs, a cím. Este 
nyolc előtt ne menjen oda. Már a számon volt a kérdés, miért ne. De ide-
jében lenyeltem, megbiccentettem a fejem. Az ajtókílincsen volt a kezem, 
amikor utánam szólt. 

– A fizetési igényeit nem tisztáztuk. 
– A kérvényemben feltüntettem. 
– Annyit nem adhatok ... Annyit fog kapni – mondta nemi töprengés 

után–, amennyit az elődje. Se többet, se kevesebbet. 
– Jó– mondtam, anélkül, hogy latolgattam volna, könnyelműség vagy 

egykedvűség–e ez a beleegyezés. Először fordult velem elő, hogy látat-
lanban kötöttem alkut. 

De mégis így történt. Azt megelőzőleg történt így. Mindig így történik 
ezután. . . Egy szóba gabalyodtam, miközben a autóm gyújtásával bajlód-
tam. Az indítókulcs csúnyán nyekergett. Most mi van? Úgy látszik, tisz-
tázni kellene, hogy az ember kezébe is beleügyetlenkedhetnek a gondola-
tok. Rátapostam a gázra, mert megszoktam, hogy mindig valahová sietek. 
Amint azonban a dudáló autók között sikerült áterőszakoskodnom magam 
s kikerültem a városi forgalomból, rájöttem, hogy ezúttal rengeteg időm 
van, egy üres délutánnal rendelkezem, azt se tudom, mit kezdjek vele. 
Találomra hajtottam tovább. Félórás száguldás után olyan vidékre értem, 
amely elé az a tábla illett volna: ITT MÁR SENKI SE LAKIK. Itt már 
senki se lakik, ismételtem. Pedig ennek a mondatnak se volt sok értelme, 
a fák között itt is, ott is embereket pillantottam meg. Csakhogy az embe-
rek látványa sem oldotta fel a táj egyedülhagyottságának az érzetét. Per-
sze az is lehet, nem a táj magányos, hanem én vagyok egyedül. Senkihez 
se tartozom, nem tartozom hozzájuk, magyaráztam. Lekanyarodtam a 
főútról, s egy mellékúto bekanyarodtam az erdőbe. A tisztás közepén fa-
tönk állt, olyan volt, mintha ehhez a pillanathoz padnak, széknek készült 
volna. Kiszálltam a kocsiból és rátelepedtem. Később lehet, el is szuny-
nyadtam, mert a velem szemben szálfaegyenesen meredő fenyőfát egy-
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szerre sokféle alakban láttam magam előtt. Hol ijesztő boszorkány volt, 
aki a magasból hunyorog rám, hol gombanagyságú törpe, aki hirtelen 
nőni kezd, és hatalmas fenyővé változik. Mindenesetre alkonyodott, ami-
kor összeszedelőzködtem. A címet elő se kellett vegyem, érdekes módon 
már ott az irodában az emlékezetembe ivódott. Fél kilencre értem a ház 
elé. S csak amikor a komor, szürke bérház kapuját kinyitottam, érintett 
meg a félelem. Az is lehet, hogy csapda vár rám. A cím, a kulcs, az elve-
szett ismeretlen, akit meg kell keressek, eddig feladatként állt össze a fe-
jemben, mos különös összefüggéseivel koccant össze bennem. A felvonó 
ne működött. Gyalog baktattam fel a harmadik emeletre. Ahogy elfordí-
tottam a kulcsot, azonnal kinyílt az ajtó. Ettől hátrahőköltem.Mintha va-
laki várt volna a nyitott ajtó mögött. Szerencsére eléghamar megtaláltam a 
kapcsolót. A hirtelen támadt fény nemcsak világosságot, hangokat is so-
dort felém. Valószínűtlen, halk nyöszörgést.Talán a meg nem született 
gyerekek hangja ilyen az anyjuk hasában, azoké, akik érzik már, hogy 
elevenen nem is jutnakki onnan. Lopakodva haladtam a szűk előszobán 
keresztül a szobafelé. Amikor a kilincsen volt a kezem, ezt gondoltam: Ha 
odaben egy hulla van, valaki még engem gyanúsíthat. A szoba azonban 
inkább az életre, mint a halálra figyelmeztetett. A megvetett ágy előtt kis 
asztalkán konyakosüveg, két pohár és sóssütemény maradékok hevertek. 
Az ablakfüggöny szét volt húzva. Ehhez a széthúzott függönyhöz kétség-
telenül tartozik valaki, valaki, aki lenézett az utcára, aztán eszébe jutott 
valami, elsietett hazulról, alighane visszajön. önkéntelenül is a kijárat felé 
pillantottam, vártam, hogy forduljon meg a zárban a kulcs. A szobába 
nyíló másik üvegajtót, alighanem, mert ez az előbbi gondolatsor annyira 
lekötött később vettem észre. Tehát van még egy szoba és konyha is van, 
és mellékhelyiség, ezeket is végig kell kutatni. Az üvegajtó furcsán villo-
gott. Azért villog, mert mögötte is világítanak. Ezt lassan tagolva magya-
ráztam magamnak. Gyors mozdulattal belöktemaz ajtót. A szoba sarkában 
kényelmes karosszékben új főnököm ült, különös formájú tárgyat tartott a 
kezében. Majdnem közömbösen meredt rám. 

– A hullát keresi? –kérdezte. 
– Hol van? – mondtam kissé hangosabban a kelleténél. 
– Úgy látszik, már valaki elvitte. Vagy talán nincs is hulla – tette hoz-

zá–, de miért van így felindulva, csak nem fél? 
– Én? – kezdtem el a tiltakozást, a legyintésére abbahagytam. 
– Természetesen, hogy fél. Csak a részegek és az őrültek nem félnek. 

A félelem sajnos hozzá tartozik az életünkhöz. Jegyezze meg, vannak 
dolgok, amik elől legokosabb elszaladni. 
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– Nekem az elődömet kell megkeresnem – vetettem közbe. 
– Na persze –most megint mosolygott – és eddig mit tapasztalt? 
Beszámoltam a konyakospohárról, a sóssüteményekről és a széthúzott 

függönyről. 
– Mást nem? 
Nyeltem egyet. A nyöszörgő hangokról nem akartam vallani. 
– Mást is kellett volna tapasztalnom? – kérdeztem. 
– Háááát ... – kissé elnyújtotta a szót, az ölében heverő tárgyra muta-

tott. – Vettem egy nyenyerét. Tudja mi az? – nem is várt a válaszomra. – 
Ritka régi hangszer. Antikváriusnál vásároltam. Elég furcsa, nyöszörgő 
hangja van. Talán hallotta is? 

Bólintottam. 
– Ha nem tévedek, ezt nem említette. 
Megint nyeltem egyet. 
– Valószínűleg azért nem, mert azt hitte, hogy képzelődik. – Egy dara-

big vizsgálódva nézett, én a lába előtt heverő szőnyeg mintáit tanulmá-
nyoztam. – A képzelődés is az élethez tartozik. Nincse rajta semmi szé-
gyelleni való ... És most hogyan fogja folytatni a keresést? 

– Mindenki gyanús, aki él – jelentettem ki, és pózba vágta magam. 
Elvigyorodott. 
– Ezt a hülye frázist ne ismételgesse. Az ilyen mondatokhoz rendőruni-

formis passzol. 
– Miért? – kérdeztem – a mi foglalkozásunk más? 
– Merőben más – elégedetten mosolygott – tudja, mi is nyomozunk, ez 

igaz. De nekünk időnként ki is kell derítenünk valamit. Ezért kapjuk a 
dohányt. Az ilyesféle meghatározással, hogy mindenki,sohase tudnánk 
zöldágra vergődni. Ha az ember valamire r akar jönni, inkább szerencsére, 
meg véletlenre van szüksége. Szerintem jobb úgy kezdeni, hogy senki se 
gyanús. Ez célravezetőbb. Egyszer aztán valaki tényleg gyanússá válik, 
arra ráveti magát a ember, mint a jó kopó. Látta már, hogyan kergetik a 
kutyák a nyulat? Az összes nyúl után nem tudnak egyszerre szaladni, nem 
igaz? Meg aztán különben is sántít az a mondat. Miért csak a gyanús, aki 
él. Hátha már eltette valaki láb alól a gyilkost, vagy elgázolta az autó. – 
Jóízűen elröhögte magát és a szőnyegre helyezte a nyenyerét. Fejébe 
nyomta a kalapját és felegyenesedett a karosszékből. 

– Engem itt hagy? 
– Miért, tud valami jobbat? Ha elfogad tőlem egy tanácsot, vélemé-

nyem szerint egyelőre ez a leggyanúsabb hely, hiszen itt lakott. A nyenye-
rét mindenesetre itt hagyom. Hátha kedve támad megnyöszörgettetni. 
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– Ez kedves öntől – mondtam. 
– Van valami másra is szüksége? – Egyenesen a szemembe nézett. Er-

re a fagyos kék tekintetre valahogy nem tudtam rábízni a gondomat, pedig 
szerettem volna az elődömről kérdezősködni. 

– Zömök, fekete, kékszemű volt – mondta, mintha belelátott volna a 
gondolataimba. 

– Ezt már említette. 
– Egyebet most se tudok hozzátenni . . . Esetleg még annyit, hogy ez 

jól berendezett legénylakás. Akad itt friss ágynemű, ajégszekrényben ita-
lok, konzervek, és még valami, majdnem elfelejtettem, magnószalagok. 

– Magnószalagok? – bámultam rá. 
– Igen. Érdekesek, itt ebben a szekrényben megtalálja őket. 
– Gondolja, hogy a zene majd inspirálni fog, azért hagyja itt a nyenye-

rét is? 
– Na nem – tréfásan megrázta a fejét. – Ennyire nem akarok a kedvé-

ben járni. Azokon a szalagokon nem zeneszámok vannak hanem valami 
más. Talán nyomravezető adatok, ki tudja ... Maga már biztosan megvizs-
gálta a szalagokat. 

– Én igen. 
– És, ha maga nem igazodott el rajtuk, nekem miért mondanának töb-

bet. 
– Többet, azt nem állítottam. De hátha valami mást, és ez is valami. – 

Az ajtóban még megállt, és a nyenyere felé nyújtotta a kezét. – Jó mula-
tást. 

– Ne menjen még! –kiáltottam utána. 
Ajtócsapódás, és a lépcsőházból sietős léptek visszhangoztak a kiáltá-

somra. Egyedül maradtam egy idegen lakásban. Majd visszajön. Ez bizta-
tóan hangzott. Ki? A szekrény felé bámultam, a kérdés ebből az irányból 
szegeződött nekem. A legfelső fiókban ráakadtam a magnószalagokra. 
Címkével voltak ellátva. TALÁLKOZÁS, betűztem végig a címkéket. 
Azt, amelyikre római egyes volt írva, rátettem a készülékre. Elindítottam 
a gépet, de csak a ötödik kattintásra találtam meg a helyes gombot. Egy 
kellemes férfihang szólalt meg a szalagról. Összeborzongtam. Úgy érez-
tem, nem is készülékből, hanem a karosszékben ülve beszél hozzám. 

„Most, amikor néhány hét távolságából igyekszem visszaidézni az ak-
kor történteket, már sajnálom, hogy nem azonnal rögzítettem szalagra a 
friss találkozás élményét. Nem vagyok feledékeny, dea hangulat általában 
igen illó természetű, különösen ha ... Mi az, hogy különösen, legyintene 
Herzog, tanuljon meg végre pontosan fogalmazni, időpont, hely, személy. 
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Megpróbálok hozzá is igazodni. Tizenhárom óra tíz perc volt, ebben alig-
ha tévedek, mert már hetek óta egy kikapós hölgyet figyeltem, aki ebben 
az időtájban találkozott a gavallérjával egy kis vendéglő közelében. A 
vendéglő nevétnem említem, korábbi jelentéseimben úgyis feltüntettem. 
A hölgy késett. Én egy magasra emelt újság mögül figyeltem a terepet. A 
bejárati ajtót többször szemügyre vettem. Nem állt senki az ajtó mellett. 
Egyszer azonban azt vettem észre, hogy mégis áll ott valaki méghozzá 
úgy állt háttal fordulva a bejárat mellett, mintha régen ott várakozna. Ka-
lapja, frizurája, tavaszi kabátjának ide–oda fodrozódása, mindez olyan 
ismerős volt. Hoppá, megvan. Hiszen ő az! – Sárika! – köszöntem rá. 
Hátrafordult. Akkor már tudtam, hogy tévedtem. – Bocsánat – hebegtem. 
Rámmosolygott. – Tudtam, hogy meg fogsz szólítani – mondta. – De hi-
szen ... Nem ismersz meg? – A fejemet ráztam. – Pedig hosszú évekig 
együtt éltünk. – Még mindig mosolygott. A mosolyában volt valami időt-
len. – Mikor? –– kérdeztem teljesen megzavarodva. Lehajtotta a fejét. – 
Ezelőtt ötven évvel. – Ötven évvel ezelőtt? Megköszörültema torkomat. – 
Mit vagy úgy felindulva? Csak nem azt akarod mondani, hogy akkor még 
nem is éltél? – Kérdően magasra húzta az egyik szemöldökét. – Várj, 
majd legközelebb mindent elmagyarázok. – Nem is vettem észre, mikor 
ment el. Egy hétig nem találkoztam vele, pedig mindennap megjelentem a 
szokott időben a kiskocsma előtt.  Csodálatosképpen az a másik hölgy 
sem jelentkezett. Néha már azt hittem, összecseréltem a vendéglőt, más-
hová tévedtem, valahová egészen máshová. Volt valami lebegés ebben a 
feltételezésben megpróbáltam a főnököm utasításaiba kapaszkodni. Az a 
legfontosabb, hogy az ember tudja, hol van, térben, időben elhelyezked-
jen, a többi magától adódik. A hetedik nap végre megpillantottam. 
Ugyanúgy volt felöltözködve, mint az első találkozáskor. – Na eszedbe 
jutottam? – kérdezte. Tagadólag ráztam a fejem. – Így akarsz megszaba-
dulni tőlem? – Nem, nem akarok megszabadulni tőled – mondtam. Sokan 
szeretnének megszabadulni a múltjuktól, de ritkán sikerül – tette hozzá. – 
Jól van na, ne fintorogj, gyere, sétáljunk egy kicsit. – Belémkarolt és így 
jártuk körbe a vendéglő előtti teret. Egy ideig nem szóltunk egymáshoz. Ö 
a lábunk közelében lépegető galambokat nézegette. – Nem szeretem a 
galambokat – mondta –, tönkreteszik a régi épületeket. – Tudod hol van a 
Mühl–gasse? – kérdezte váratlanul. Bólintottam. – Ott laktunk– elpirult–, 
de hiszen most nem is erről, hanem egy szerdai napról akartam beszélni. 
1926 december elseje volt. – Jól megjegyezted a dátumot – vetettem köz-
be. – Igen, akkor volt ugyanis az árverés. Pontosan három órakor kezdő-
dött. – Miféle árverés? – meredtem rá. Rosszalló tekintettel mért végig. – 
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Már ezt is elfelejtetted? Hiszen ott laktunk az árverési csarnok közelében 
és akkor vettük többek között azt a ... – elhallgatott, megint a galambokat 
nézte. – Na nem baj, majd legközelebb elhozom a katalógust. – Jó – hagy-
tam rá–, hozd el. És most hol élsz? – robbant ki belőlem a kíváncsiság. 
Elnézően mosolygott. – Most sehol. Én ugyanis nem menekülök a múl-
tam elől. – És úgy látszik, az anyád múltja elől sem. – Az anyám múltja 
elől? – Most megint kérdően felhúzta a szemöldökét. – Az anyám nem is 
ismertem. Gyermekágyi lázban halt meg. Érdekes, hogy mindent elölről 
kell elmeséljek neked. – Válaszolni akartam, de már nem volt mellettem. 
Megtapogattam a karomat, langyos és hűvös is volt ez az érintés, mintha 
még mindig hozzásúrlódna a tavaszi kabátja. Egy hónapig nem láttam. A 
hosszú várakozás érlelte meg bennem, hogy szalagra örökítem a két talál-
kozás emlékét. Tegnap este munkához láttam. Egész éjjel hallgattam a 
felvételt. Valami hiányzott belőle. A hangja. Persze, a hangja. Már hajna-
lodott, amikor rádöbbentem, s akkor végre megszólalt: Tudtam, hogy meg 
fogsz szólítani. Nem ismersz meg? Pedig hosszú évekig együtt éltünk. 
Ezelőtt ötven évvel. Mit vagy úgy felindulva? Csak nem azt akarod mon-
dani, hogy akkor még nem is éltél? Várj, majd legközelebb mindent el-
magyarázok. Na, eszedbe jutottam? Így akarsz megszabadulni tőlem? 
Sokan szeretnének megszabadulni a múltjuktól, de ritkán sikerül. Jól van 
na, ne fintorogj, gyere, sétáljunk egy kicsit. Nem szeretem a galambokat. 
Tönkreteszik a régi épületeket. Tudod hol van a Mühl–gasse? Ott laktunk. 
De hiszen most nem is erről, hanem egy szerdai napról akartam beszélni. 
1926 december elseje volt. Igen, akkor volt ugyanis az árverés. Pontosan 
három órakor kezdődött. Már ezt is elfelejtetted? Hiszen ott laktunk az 
árverési csarnok közelében, és akkor vettük többek között azt a ... Na, 
nembaj, majd legközelebb elhozom a katalógust ... ” 

Ijedten bámultam a magnókészülékre és visszakattintottam az elindító 
gombot. Egyszeriben én is női hangokat hallottam a szalagról, kellemes, 
ismerős női hangot, mégis mindez teljesen valószínűtlenül hatott. Úgy 
látszik, megint képzelődöm. A nyenyerét kerestem. Még mindig a sző-
nyegen hevert. És akaratlanul a saját hangomat is hallottam. 

– És most hol élsz? 
– Most sehol – hangzott a lezárt magnóból–, én ugyanis nem menekü-

lök a múltam elől. 
– És úgy látszik, az anyád múltja elől sem? 
– Az anyám múltja elől? Az anyámat nem is ismertem. Gyermekágyi 

lázban halt meg, érdekes, hogy mindent elölről kell elmeséljek neked. 
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Gyors egymásutánban felhajtottam két pohár konyakot, és kikerestem 
a második szalagot. Az se lepett meg, hogy mindjárt a női hang szólalt 
meg. 

– Elhoztam a katalógust. Itt van a ridikülömben. Mielőtt odaadnám, 
szeretnélek valamire figyelmeztetni. A katalógus ötven éves. 

– Akkor még nem is éltem. 
– Már megint kezded? Ötven év igazán nem nagy idő, ha visszafelé 

pergetjük az eseményeket. Soknak akkor látszik, ha a jövő irányában ter-
vezünk. 

– Visszafelé is lehet tervezni? 
– Hogyne. Elsősorban is oda kell találni. 
– A tájékozódási képességem nem valami kitűnő. A főnököm szerint. 
– A főnöködet nem ismerem. 
·– Persze hogy nem ismered, de ő szokta mondani ... 
– Ismeretlen emberek véleménye nem érdekel. 
– Na jó. Az ő véleményétől függetlenül is rossz a tájékozódási képes-

ségem. Még egy városban is el tudok tévedni, hát még a múlt dzsungelé-
ben. 

– A múlt nem dzsungel. 
– Nem? 
– Nem, a múlt az sivatag. 
– Na látod. Hát ott aztán még jobban eltévednék. Csak homok, homok, 

egyik homokszem olyan, mint a másik. Hogyan lehet ott eligazodni? 
– Kisebbeket kell lépni. Bogárlábakon kell járni. Akkor egyszerre 

megváltozik a sivatag. 
– Hogyan? 
– A látszólag új homokszemek alatt egyszerre megnyílik az élet. Vagy 

ha úgy tetszik, a múlt szakadéka. 
– Ez szépen hangzik, csak nem tudok mit kezdeni vele. 
– Várj, mindjárt elmagyarázom. Van egy sivatagí pók, ez a nyálával az 

egyforma homokszemekből fedőt készít, s azt a barlangja fölé illeszti. 
Kívülről nem látszik semmi, de ha bogárlábakon jársz, a fedő hirtelen 
megnyílik alattad és te belezuhansz a halott időbe. Helyesebben egy ele-
ven világba, amelyet te halottnak hittél, holott az csak átalakult, barlanggá 
alakította magát a talpad alatt. 

– És hová lett a pók? 
– A pókot most ne emlegesd. A katalógus a fontos. Az is a barlangban 

van. Nyújtsad a kezedet. 
– A halott időbe? 
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– Nem a halott időbe. Ezt átmenetileg mondtam, hogy megértsél. Azt 
reméltem, közben magadtól is rájössz, az idő nem hal meg, elbújik elő-
lünk, jelenleg ide bújt a táskámba. Vedd ki a katalógust, vidd haza, ta-
nulmányozd át, én kipipáltam azokat a tárgyakat, amelyeket megveszünk. 
A kikiáltási árat is feltüntettem, s azt is, amennyiért megkapod. Ne siess 
el semmit. Ha aprókat lépsz, időben érkezel az árverési csarnokba. Hiszen 
úgyis a közelben lakunk, három házzal arrébb ... 

Itt megszakadt a párbeszéd, a szalag további része üresen maradt. Én 
azért végigfuttattam a tekercset. A csendet a sivatagi pók leselkedő jelen-
léte töltötte ki. 

– A múlt az sivatag– ismételgettem fennhangon. 
– Lehetséges – feleselt velem a szalag. 
– Csak nem mozdul el alattam a fedő. 
– Ki kell várni, ki kell várni–visszhangzott a készülékből. 
Az azt követő napokon keveset aludtam. A hátramaradt szalagok le-

hallgatása foglalt el. Ezekről nemigen tudnék összefüggően beszámolni. 
Legfeljebb annyit mondhatok, a sivatagi pók beszélt hozzám. Hol nyö-
szörgő, hol fisztulás volt a hangja, ha megpendítettem a nyenyerét, ez volt 
olyan, mintha ő beszélne. Leginkább arra biztatott, keressem meg a kata-
lógust. Időnként én is panaszkodtam neki, bevallottam, hogy még mindig 
nem ismerem ki magam a sivatagban. 

– Előbb–utóbb mindenki otthon érzi magát ott. 
– Nagyon egyformák a homokszemek. 
– Nem igaz. 
– Lehet, hogy nem igaz, nem akarok hazudni ... Néha tényleg kicsit kü-

lönböznek egymástól. 
– Így már jobban hangzik. 
– Igen, és ilyenkor egy tanulószobában feszengem, az is lehet, hogy 

gyerekszoba az. Egy ismeretlen kisfiú ül benne. 
– Hogy hívják? 
Nem tudom, a rajzait mutogatja. A rajzok csataképeket ábrázolnak,  

rengeteg ló és harcos van rajtuk, a fegyverzetük is szépen meg van rajzol-
va. 

– Ki rajzolta? 
– Állítólag az az ismeretlen kisfiú. 
– És te irigykedsz rá, mert nem tudsz olyanokat rajzolni. 
– Irigykedem? 
– Igen. 
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– Látod, erre már nem emlékszem. Csak a szoba körvonalait látom, az 
előttünk heverő rajzlapokat, málnaszörp van a pohárban, valaki bejön, 
magas, karcsú nő és még valaki. 

– Annak a fiúnak az anyja. 
– Lehet, hogy így van, mert olyan vidáman néz a rajzlapokra. 
– Na látod. Egészen jól kiismered már magad a sivatagban. 
Mégsem mozdul a fedő. Mégsem mozdul a fedő. Pedig egészen apró-

kat lépek, bogárlábakon járok. Ezeket az utóbbi mondatokat magamnak 
bizonygattam. Amikor azonban a főnököm először telefonon jelentkezett, 
az én panaszaimról nem tettem említést. A szalagok közül is csak a legel-
sőkről számoltam be. 

– És megtalálta a katalógust? 
– Igen, a legalsó fiókban volt. Abban a szekrényben, ahol a hangsza-

lagok. 
– Azt is meg tudta állapítani, hogy mit vásároltak azon az árverésen? 
– A ceruzával beírt megjegyzések szerint három tárgyat. Egy aranysze-

lencét, arany zsebórát és legyezőt. 
– El tudná mondani ezeknek a tárgyaknak az adatait? 
– Hogyne. Idehozom a telefonhoz a katalógust. Halló ... szóval egy 

aranyszelence. Megjegyzés: gold a quatre couleurs, a fedőlapon futó szar-
vassal, gazdag keretdíszítéssel, francia, tizennyolcadikszázad, súly 87,5, 
méret 8,5 X 5,5. Kikiáltási ár ezer, vételár ezernégyszáz. Ehhez egyébként 
még huszonkét százalék felárat kell hozzászámolni, a katalógus bevezető-
je szerint, amiben bennefoglaltatik a luxusadó. Arany zsebóra, a fedőla-
pon paraszti táncjelenet, többszínű email, gondos kidolgozásban. Svájc 
1830, kikiáltási ár kétszáz, vételár 270. Legyező, tizenöt részes aranyozott 
csontkeret, színes pásztorjelenetek papíralapon. Német, tizennyolcadik 
század, magasság 27,5, kikiáltási ár tizenöt, vételár ötven. 

– Vajon mire kellett nekik a legyező? 
– Biztosan a nőnek, vagy az is lehet, hogy ajándéknak szánták. Külön-

ben egy szenteltvíztartót és egy nagyméretű gobelint is akartak vásárolni, 
de utólag kihúzták. 

– S azt már tudja, hogy hol laktak? 
– Ha áll még a ház, nem lesz nehéz megtalálni. Az ötödik hangszala-

gon részletesen le van írva az épület külseje. Még azt is tudom, hogy mer-
re nyílik a lakásajtó. 

– Talán a tárgyakat is megtaláljuk. A tárgyak némelykor makacs ter-
mészetűek. Sok mindent túlélnek, és jobban lehet rájuk építeni, mint az 
olyasféle meghatározásokra, hogy egy sivatagi pók tartja hátán a múltat. 
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Ezzel meg is szakadt a telefonbeszélgetés, még hallottam, ahogy elé-
gedetten belekuncog a hallgatóba. A fizetésem nem került szóba. Az iga-
zat megvallva, már nem is nagyon érdekelt. Az utolsó hangszalagok ta-
nulmányozásába voltam belemerülve. A szövegrészek egyre szaggatot-
tabbá váltak. Egyes mondatokat hosszú szünetek követtek, ilyenkor apró 
kapirgálásokat hallottam, mintha a sivatagi pók készítené barlangja fölé a 
fedőt. 

Általában a férfi beszélt, nagy messzeségből, helyesebben a szoba má-
sik sarkából visszhangzóan, olykor a nő hangja is fölcsendült. Úgy hang-
zott, mintha kérdésekre válaszolna. A legutolsó szalagon sehogyan se 
tudtam eligazodni. Pedig többször egymásután is lehallgattam. 

A szalag elején sokáig kapirgáló zörejek követték egymást, aztán vá-
ratlanul, nagyon fáradtan és halkan, a férfi szólalt meg. 

– Úgy látszik, már nem sikerül találkoznom vele. 
– Az árverésen majd találkozunk – ez a szoba másik sarkából hangzott. 
– Jó, a megbeszélt időben ott leszek. 
– Csak arra vigyázz, amire figyelmeztettelek. 
– Igen. Bogárlábakon fogok jönni, különben nem nyílik ki az ajtó, nem 

nyílik ki az ajtó, nem nyílik ki az ajtó ... 
Ezek az utolsó szavak többször is megismétlődtek, mint egy lejárt, régi 

gramofonlemezen. Ez volt az utolsó eligazítás, amit a szalagokon talál-
tam. Szinte megörültem, amikor megcsendült a telefon Izgatottan kaptam 
fel a hallgatót, már fel is készültem magamban a főnököm kissé gunyoros 
hangjára. Legnagyobb meglepetésemre ugyanaz a női hang szólalt meg, 
mint amit a szalagról megismertem. 

– Maga is eljön? – kérdezte. 
– Igen – mondtam önkéntelenül, bár éreztem, tiltakoznom kellene. 
– Jó, de maga ne jöjjön be a lakásba. Megígéri? ... 
– Meg, meg ... – dadogtam és majdnem kiejtettem a kezemből a kagy-

lót. – Halló ... – kattanást hallottam, nem válaszolt senki. Ehelyett újabb 
csengetés riasztott fel. A telefonra bámultam, de ezúttal a lakás csengője 
szólt. 

Az ajtóban a főnököm állt. 
– Felkészült? – mondta minden bevezetés nélkül. 
– Mire? 
– Megtekintjük azt a házat. 
– Most rögtön? 
– Természetesen. 
– A katalógust is elhozzam? 
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– Elhozhatja. 
Egy darabig a lakást tanulmányozta, amíg magamra vettem  kabáto-

mat. A nyenyere még mindig a szőnyegen feküdt. – Úgy látszik, nem sok 
hasznát vette– jegyezte meg. 

– Dehogynem – tiltakoztam – néha magától is megszólalt. 
– Talán egér van a lakásban és az szaladgált rajta. 
– Nincs egér – mondtam. 
– Nem baj, ha nincs, hát nincs. Nagyobb baj, hogy nem érdeklődte 

meg a meteorológusoktól, hogy milyen időjárás volt 1926 december else-
jén. 

– Ez miért olyan fontos? 
– Na hallja, hát ha esik, akkor ernyőt hoztam volna magammal. 
Kibámultam az ablakon. Ragyogó napsütés volt. Mire azonban a Mühl 

utcába értünk, megeredt az eső. 
– Látja – nézett rám a főnököm rosszallóan, jobb lett volna, ha a mete-

orológusokhoz fordulok. 
A házat hamar megtaláltuk. Autó parkolt előtte. Herzog megnézte a 

rendszámát és megelégedetten bólogatott. 
– Ez az ő kocsija – mondta. 
– Talán bent van a lakásban ... elharaptam a mondatot, a főnököm cso-

dálkozva meredt rám. 
– Azóta? – kérdezte. A szót olyan különösen elnyújtotta, úgy éreztem, 

megbillen bennem az idő és a tér fogalma, próbáltam aprókat lépni, bo-
gárlábakon járni, hiszen különben nem nyílik ki az ajtó. A bejárat előtt 
megtorpantam. Eszembe jutott a telefonhívás. 

– Maga nem jön be?– tessékelt előre a főnököm. 
– Nem, én inkább kint várok. Esetleg ... 
–·Esetleg? – nem fejezte be. – Úgyis jó. Akkor egyedül is utánanézek, 

megvan–e még a zsebóra, a szelence és a legyező. Esetleg, magyaráztam 
magamnak, amikor már egyedül maradtam, jobb, ha én itt őrt állok és 
szemmel tartok mindent, a bejáratot, ezt az autót, az utcán tovasiető isme-
retleneket. Valójában nem is ezek a szavak kötötték le a figyelmemet, 
hanem az elmúlt hetek színe és illata vett körül. Az első időszak inkább a 
színével emlékeztetett, kvarcfényű lámpák alá ültetett, zöld fények csil-
logtak a szememben, amelyek időnként kékessé váltak. Szemüveggel kel-
lene ez ellen a színhatás ellen védekezni, szemüveggel, amelyet az ember 
madzaggal köt meg a tarkóján. Most már a szagát is éreztem a fénynek. 
Lehetséges, hogy ez is annak az ismeretlen fiúnak a szobájában történt, 
aki a rajzlapjait mutogatta. A szobában egyébként a háziorvosunk is ott 
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fontoskodott, a kvarclámpát igazgatta. Mindez a benyomás vagy érzés, 
amelyet hol a tarkómon, hol a nyelvemen éreztem, gyorsan változott és 
kovászos uborkaszaggá alakult. Ennek a szagnak a burkában sok kivehe-
tetlen arcú és tekintetű ismerősöm sürgölődött, szerettem volna neveik 
szerint rendet teremteni közöttük, de akkor váratlanul kicsapódott a lakás 
ajtaja, s a főnököm dugta ki a fejét. 

– A lakás teljesen üres. 
– Teljesen üres – ismételtem. 
– Igen, se tárgy, se ember. 
– Hát akkor mehetünk is – mondtam. 
– Még nem. Én még itt maradok, hátha közben valaki idejön. 
Az ajtó nyitva volt, és ez is különös. Egy üres lakás, amely nincs le-

zárva. 
– Én kint várok. 
– Jó. – Ez már a becsukott ajtó mögül hangzott. Különben ez volt az 

utolsó szó, amit hallottam tőle. Már sötétedett, amikor elhúzódtam a ház 
eresze alól. Még mindig szemerkélt az eső. Akkor már tudtam, hogy nem 
jön ki abból az üres lakásból. Az, hogy talán rosszul lett, segítségre szorul 
és utána kellett volna nézzek, harmadnap jutott az eszembe. Egyfolytában 
a magnószalagokat hallgattam, s a sivatagi pókra gondoltam, aki egy 
óvatlan pillanatban elrántotta talpa alól a múlt homokjából készített tetőt. 

A rendőrséget aztán értesítettem, amikor Hans Herzog magándetektív 
irodája harmadik hívásomra sem jelentkezett. Azt hiszem, rosszul tettem. 
A főnökömnek volt igaza. Nem érdemes a rendőrséghez fordulni. Azóta 
faggatnak. Pedig mindenről részletesen beszámoltam. Mindössze azt a 
bizonyos dátumot és a sivatagi pókot nem említettem. Az egyik fiatal 
detektív különösen agresszív. A lakáscímekke sincs megelégedve. Az az 
érv se használ, hogy a Mühl utcai ház előtt talán még mindig ott áll az az 
autó. 

– Miféle autó? – a hangja goromba és gúnyos is. 
– A rendszámát sajnos nem jegyeztem meg, de a főnökömtől tudom, 

hogy az elődömé volt. 
– És hol van a főnöke és az elődje? 
– Eltűntek – ezt is elismételtem már egy párszor. 
– Hol? Mikor? 
Hol? Mikor? Össze kell szedjem magam. Nem szabad, hogy elveszít-

sem a türelmemet. Kimerítően és részletesen kell elmagyarázzak mindent, 
hogy ők is megértsenek. Sajnos nem tudok elég jól a feltett kérdésekre 
összpontosítani. A szemem előtt minduntalan tárgyak jelennek meg, és 
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ezek kötik le a figyelmemet. Különösen egy faliszőnyeg tanulmányozása 
vesz igénybe. Ez állandóan az orrom előtt lebeg. Trója égése. Egy páncé-
los vitéz áll a gobelin előterében, valamit magyaráz a többieknek. Szeret-
ném tudni, hogy mit. Nagyméretű gobelin, 3,12 X 3,35. A tizenhetedik 
század elejéről való. Tulajdonképpen nem is értem, miért nem vásároltuk 
meg. Talán túl sokba került. Az a katona most valamit kérdez. Jó lenne 
leolvasni a szája mozgásáról, hogy mit. Talán azt kérdezi, hogy hívták azt 
a lányt, vagy asszonyt, a feleségemet, akivel ezelőtt ötven évvel abban a 
Mühl utcai házban laktunk. 
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R. TÓTH IMRE 

Salto mortale* 
 

Ahol az új házak hivalkodó sora váratlanul véget ért, a simára gyalult 
gyepű is göröngyös mezővé változott. A dombok szélvédett oldalán ma-
gasra nőtt a gaz, míg a szélfútta részeken csak a tarackfű burjánzott. A 
tájat néhány autóroncs díszítette csúffá, fölöslegesszerényen húzódtak a 
csenevész cserjés mellé, kifosztva, kiközösítve, akár az elfelejtett koldu-
sok. 

Errefelé még a madár se járt. A gyávákat elkergette a gyors iramban 
terjedő város zaja, fénye, szaga, a bátrakat meg kiirtották, mert leszarták a 
belváros terein a padokat, szobrokat és a műemléknek számító házak 
homlokzatát. Az a néhány veréb, amely mindezek után mégis megmaradt 
és véletlenül erre szállt, azt a környék srácai lövöldözték le, szinte hihetet-
len gyorsasággal. Igaz, csúzli helyett légpuskát szereztek maguknak, ami-
vel az ügyesebbje több mint száz méterről is holtbiztosan célbatalált. 

Itt állt a vándorcirkusz nagy, kupolás sátra. A szürke ponyva feszesen 
simult a tartóoszlopokra, védőburok az eső és a – valóság ellen. A nagy 
sátor körül teherautók, lakókocsik, guruló istállók csoportosultak valami-
lyen különös logikájú elrendezésben. Csak a cirkuszosok ismerték ki ma-
gukat közöttük, de ők is csak józanon. 

A sátrat és a körülötte álló kocsilabirintust alacsony jelképes kerítés 
választotta el a külvilágtól. A bejárat fölött soknyelvű plakátok ordították 
esténként az istenhozottat, ezzel a soknyelvűséggel is jelezve a társulat 
nemzetközi jellegét. De ilyenkor, napközben, még ez a bágyadt őszi nap-
fény is leleplezte a koszt és a kopottságot a harsogó színekben tetszelgő 
díszleteken. 

Vége felé jártak a szezonnak. 
Délben, a rongyosan kergetőző kora őszi felhők mögül, még langyosan 

simogatott a nap, de hajnalban már ezüstderesen csillogtak a feszülő köte-
lek. Az oroszlánszelídítő aggodalmasan nézegette a hőmérő fényes hi-
ganyszálát és füstölőket sóhajtott a reggeli ragyogásba. Kis ideig elgon-
dolkodva álldogált az istálló előtt, homlokát ráncolta, orrát vakarta, aztán 
vállat vont és nagyot köpött. Illedelmesen homokot rúgott a habosan gő-
zölgő kis tócsára és elballagott az irodakocsihoz. Bekopogott. A szem-
üveges intéző kidugta kócos fejét az ajtón és rosszkedvűen hallgatta az 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1977. évfolyam 3. számában. 
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oroszlánszelídítő hosszadalmas érvelését. Azután visszahúzta a fejét, be-
csukta az ajtót, az oroszlánszelídítő meg visszaballagott az istállókhoz. 

Odabent a kupola alatt keserű félhomály uralkodott. Délelőtt az üres 
padsorok merev szótlansággal bámulták a nagykörű sárga porondon folyó 
próbákat. A cirkusz valamennyi tagja itt volt ilyenkor és gyakorolt. A 
trapézművész is. Mutatványának, a cirkusz legnagyobb attrakciójának a 
befejező mozzanatát gyakorolta. Az utolsó krisztuslengés után lecsúszik a 
magasból. Markában reszketve feszül a fehér kötél, gyomrában még ol-
datlan a zuhanás félsze, az utolsó métert már ugorja, s mikor földet ér: 
kezével kis mozdulatot tesz, csuklója fordul, ujjai akár balett–táncosokéi 
piruettek forgatagában, ajkára mosoly merevül és félszegen–dicsekvőn 
boldog– diadalmas. Meghajol, könnyedén, bal lábhegye jobb lába előtt 
érinti a porond sárga fűrészporát, karjai hátralendülnek, csuklója ismét 
fordul, ujjai megint akár balett–táncosokéi piruettek forgatagában – és 
felviharzik körülötte a taps. És hajlong, a fényszórók ferde fényhasábjai-
ban. 

Elhalkul a taps most. Elenyészik. 
A trapézművész felegyenesedik, odalép a magnetofonhoz, 

viszszapergeti a taps–szalagot, majd újra elindítja a készüléket és máris 
lendül a magasba megint. A csúcsra érve nekilendül: hinta–palinta, krisz-
tuslengés, azután csúszik lefelé. Markában feszül a fehér kötél, gyomrá-
ban még oldatlan a zuhanás félsze, az utolsó métert már ugorja, s mikor 
földet ér: kezével kis mozdulatot tesz, csuklója fordul, ujjai akár balett–
táncosokéi piruettek forgatagában, ajkára mosoly merevül és félszegen–
dicsekvőn boldog–diadalmas. Meghajol, könnyedén, bal lábhegye jobb 
lába előtt érinti a porond sárga fűrészporát, karjai hátralendülnek, csuklója 
ismét fordul, ujjai megint akár balett–táncosokéi piruettek forgatagában – 
és felviharzik körülötte a taps. És hajlong, hajlong a fényszórók ferde 
fényhasábjaiban. 

Elhalkul a taps most. Elenyészik. 
A trapézművész felegyenesedik, odalép a magnetofonhoz, 

viszszapergeti a taps–szalagot, majd újra elindítja a készüléket és máris 
lendül a magasba megint. A csúcsra érve nekilendül: hinta–palinta, krisz-
tuslengés, aztán csúszik lefelé. Markában reszketve feszül a fehér kötél, 
gyomrában még ol ...  

Gyakorol. Gyakorolja mutatványának, a cirkusz legnagyobb attrakció-
jának a végét. A meghajlást, a tapsköszönést. Újra és újra Fáradhatatlanul. 
Akár a nagy ugrást a sötéten keresztül a mélykék nézőtér fölött, hol es-
ténként a polgár ül belesüppedve a kényelmes bársony zsöllyékbe. A pol-
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gár, a nagyérdemű közönség, az ezerfejű és ezerszemű. És várja, hogy 
szórakoztassák.  

Az artista egyedül van odafent. Sokszor úgy érzi: jajegyedül.  
A sötétség áthatolhatatlan bársony körülötte. Süppedő betonfal. A tra-

péz leng és ring és ritmusával együtt dobban a szíve, lendül a teste, feszül 
az izma. Zene szárnyán száll trapéztól trapézig. Fényszórók kísérik szik-
rázó–vakító sugarakkal. Mindentől és mindenkitől távol van ilyenkor. 
Távol a földtől, távol az égtől, távol becsvágyó  emberi lényétől. Az ugrás 
az egyetlen valóság. Mollbahangolt mozdulatfüzér. Sötét kupolaeget hasí-
tó hangtalan villanó csillagpálya. A mozdulatok egymásból következnek, 
egymást hívják, egymáshoz tartoznak. Összefonódnak láncos csigavonal-
ba, csillagpályába, nagyszerűn suhanó harmóniába. Repülésbe. Ami az 
ugrás. A nagy ugrás, a Salto Mortale, a forgó, a perdülő zuhanás, fénylő 
üstökösfarok–súlytalanság a mélykék nézőtér fölött, hol esténként a pol-
gár ül belesüppedve a kényelmes bársony zsöllyékbe. A polgár, a nagyér-
demű közönség, az ezerfejű és ezerszemű. És visszafojtott lélegzettel vár-
ja, hogy szórakoztassák. A zene halkul, tűnik a dobpergés, csak a csönd, a 
lélegzetnélküli csönd hallik. 

És a fényhasábok, a fényhasábok megmerevednek. 
Ilyenkor minden, de minden lényegtelen lesz. Lényegtelen a nézőtér 

katlanja, ami hol boszorkányüst, hol néma várakozás, hol rémült szoron-
gás. Lényegtelen szívében a becsvágy ösztökéje, ami mindegyre susogja: 
ma nagyobbat, hosszabbat, ívesebbet, merészebbet ugorj, mint tegnap! 
Lényegtelen az elnyomott félelem mázsás gumója a gyomorban. Lényeg-
telen az izgalom zsibogó tűszúrása és lényegtelen az ösztönössé vált 
mozdulatok csalhatatlanságában való kételkedés. 

Mert nem lehet tévedni. A cirkusz legnagyobb attrakciója ki van 
számítva mozdulatról mozdulatra, pillanatról pillanatra, millimétere-

kig. 
Akár a tökéletes pályára lőtt rakéta útja. Ha csak morzsányit is másmi-

lyen: már végzetes tévedés. És tévedni nem lehet, mert a tévedés maga a 
halál. A cirkusz legnagyszerűbb mutatványát, amelyet lepedőnyi plakáto-
kon hirdetnek, csak egyszer, csak egyetlen egyszer lehet elvéteni. De egy-
szer sem büntetlenül. 

Ezért kell gyakorolni. Újra és újra. Fáradhatatlanul. Saját érdekében és 
gyönyörűségére. Így vált a legnehezebb mozzanat, mégha villanásnyi is, 
megszokott rutinná valamelyik próbán. Lassan, fokozatosan. Ugyanígy 
mindenki meg tudná tanulni. Nem ördöngösség. A trapézművész is tanul-
ta, ő se született csillagnak a lengő trapézra. Csak éppen az lett, mert hát 
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akarta. És gyakorolta. Amúgy olyan ember, mint akárki. Mint a polgár. A 
polgár, a nagyérdemű közönség, az ezerfejű és ezerszemű. Ki tátott szájjal 
figyel a kényelmes zsöllyéből. Akár az, ott a harmadik sorban. Vagy az a 
másik, ott a huszadikban. Vagy a negyvenedikben, vagy a századikban, a 
végtelenedikben. Mind, egytől egyig meg tudná tanulni, ha gyakorolná 
Mert csak gyakorolni kell számolatlan–számtalanul, egyszer sem fáradva, 
sohasem unva. 

Egy a siker titka, egyetlenegy, és ez a gyakorlás. A nem fáradó, az una-
lomig ismételt, de meg sohasem unt. Ez a szikrányi különbség, ez a légy-
piszoknyi különbség, ez a félelmetes királyvíz, amit csak kevesen bírnak 
kiállni: ez a titok nyitja. 

A trapézművész bírta, kiállta, mert akarta. Így és ezért lett trapézmű-
vész, halált megvető cirkuszi bűvész a mélykék nézőtér fölött, hol estén-
ként a polgár ül belesüppedve a kényelmes bársony zsöllyékbe. A polgár, 
a nagyérdemű közönség, az ezerfejű és ezerszemű. És várja, hogy szóra-
koztassák. 

Az artista egyedül van odafent. Sokszor úgy érzi: jajegyedül. 
A sötétség áthatolhatatlan bársony körülötte. Süppedő betonfal. A tra-

péz leng és ring és ritmusával együtt dobban a szíve, lendül a teste, feszül 
az izma. Zene szárnyán száll trapéztól trapézig. Fényszórók kísérik szik-
rázó–vakító sugarakkal. Mindentől és mindenkitől távol van ilyenkor. 
Távol a földtől, távol az égtől, távol becsvágyó emberi lényétől. Az ugrás 
az egyetlen valóság. Mollbahangolt mozdulatfüzér. Sötét kupolaeget hasí-
tó hangtalan villanó csillagpálya. A mozdulatok egymásból következnek, 
egymást hívják, egymáshoz tartoznak. Összefonódnak láncos csigavonal-
ba, csillagpályába, nagyszerűn suhanó harmóniába. Repülésbe. Ami az 
ugrás. A nagy ugrás, a Salto Mortale, a forgó, a repülő zuhanás, fénylő 
üstökösfarok–súlytalanság a mélykék nézőtér fölött, hol esténként a pol-
gár ül belesüppedve a kényelmes bársony zsöllyékbe. A polgár, a nagyér-
demű közönség, az ezerfejű és ezerszemű. És várja, hogy szórakoztassák. 
A zene halkul, tűnik a dobpergés, csak a csönd, ami hallik. 

És a fényhasábok, a fényhasábok megmerevednek. 
A késéles fényben minden látszik. Minden rezdülése a testnek, az arc-

nak. Még a gondolat is talán, ami megelőzi a mozdulatot. És néha a sejtés 
is, ami a gondolat elődje. De ki érti? Ki érti a sejtést? És ki a trapézmű-
vészt? És a többieket, akik naponta gyakorolnak a cirkusz porondjának 
sárga fűrészporán? 

Esténként együtt köszönik a tapsot, az elismerést. A fináléban egymás 
kezét fogják, együtt mosolyognak, egyszerre hajolnak. De ki az, aki tudja: 
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miért csinálják? Ki az, aki tudja: hogyan jutottak el idáig? A meghajlásig? 
A tapsig, a fináléig? A sárga porondig? 

Ezen a porondon mindenki egyívású. A legnagyobbtól a legkisebbig 
mind egyformán gyakorolni kényszerül az esti előadások sikeréért. A leg-
nehezebb mozdulatuknak, mégha villanásnyi is, megszokott rutinná kell 
válni valamelyik próbán. Így érnek el képességeik határvonalához. Nekik 
ez az élet. A gyakorlás. Nap, mint nap, egyformán, újra és újra ugyanazt, 
fűtetlen porondon, üres széksorok előtt. Gyakorolják az egyetlent, a leg-
nehezebbet, a nagy mutatványt, a legnagyobb attrakciót, az életüket. S 
mikor azt hiszik, mindent tudnak, jön a legnehezebb nehéz: a rögtönzés.  

Mert valójában mindenki rögtönöz is. Hiába a sok gondos, körültekin-
tő, okos tervezés: este a kivilágított porondon megváltozik minden. Nincs 
két teljesen egyforma előadás. Nincs két teljesen egyforma mutatvány. 
Minden este egy picit másképp egyensúlyozza a tányért az orrán a zsong-
lőr. A bohóc se egyformán élethű természetességgel esik hasra saját cipő-
jére lépve. A bicikli–virtuóz se ugyanúgy vetkőzteti a nőt a kerékpár 
kormányán állva. És a trapézművész  is egy picit másképp száll át a 
mélykék nézőtér fölött, mint tegnap, vagy tegnapelőtt. A ... 

Sok a bóvli? Hát persze, hogy sok. De nem lehet mindig trapéztól tra-
pézig szállni! Nem lehet mindig repülni a mélykék nézőtér fölött, hol a 
polgár ül belesüppedve a kényelmes bársony zsöllyékbe. A nagyérdemű 
közönség, az ezerfejű és ezerszemű. És várja, elvárja, hogy szórakoztas-
sák. A legnagyobb izgalom tompul legkönnyebben unott közönnyé. A 
figyelem megfeszített íjját nem szabad túlfeszíteni. Ezért van a sok színes, 
mutatós, hézagpótló, izgalomfeloldó, lényegtelen, érdektelen, nagyszerű-
en fontos semmiség. Fontos és elengedhetetlen az egésznek a szempont-
jából. 

Előadás, előadás! Most kezdődik az előadás! Hát lehet kérem, lehet! 
Még van néhány szabad hely! Még lehet, hölgyek és urak! Tessék csak 
szépecskén besétálni! Előadás, ellőadás! Most kezdődik az ellőadás ! 

Itt látható a kígyótestű nő, az éneklő medve, a Kígyótestű Nő, a beszari 
óriás, a Kígyó TESTŰ NŐ, a tűznyelő néger és a KÍGYÓTESTŰ NŐ! 
Aki táncol és vetkőzik és a bőre eladó az előadással egybekötött árveré-
sen! Ez lesz aztán az előadás! Hát lehet kérem, lehet! Még van néhány 
szabad hely! Tessék csak szépecskén befáradni! 

Előadás, ellőadás! MICSODA ELŐADÁS! 
A cirkuszbejáratnál pódium. A rekedt kikiáltó onnét ordítja tetszetőssé 

a cirkusz portékáját. Amott durrog a céllövölde, emitt nyekereg a verkli, 
hátul böffen a dob. Az elvarázsolt kastély előtt röhög a tömeg, mert az 
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ördög csücsöri szájjal fújja a nők nyakába a szoknyát. Suhan a körhinta. 
Sikít a hullámvasút, siklik a mélybe, aztán gyomrot lódítva tör föl a ma-
gasba megkönnyebbült nevetéssel. Az óriáskerék méltóságteljesen forog, 
hajóiban összebújnak a párok, akik a csúcson is egymás szemében látják a 
legszebb panorámát. A virsliárusnál fogytán a torma, de a söntésben a 
csillogó csapokból aranyosan habzik a sör. Fáradhatatlan a csapos és 
fogyhatatlanok a korsók. A sok hangszóróból ömlik a, zúdul a legújabb 
sláger. A sátortetős táncparkett gyalulatlan deszkáin félighunyt pillákkal 
táncol a sok bohémul boldog fenebánja. Sohanemvolt, sohanemlesz. Se 
tegnap, se holnap. A pillanat az egyetlen való.  

Irigylésre méltó a nép, ha gondtalanul vidám.  
És durrog a céllövölde. Elnyerték a legnagyobb hajasbabát! Nyekereg 

a verkli. Röhög a majom a verklis vállán. Sikít a hullámvasút. Habzik a 
sör és a kacagás.  

A cirkuszbejáratnál pódium. A rekedt kikiáltó innét ordítja tetszetőssé 
a cirkusz portékáját. Vele versengnek a sokszínű plakátok. Ígérnek lenge 
ruhában, csillogó ruhában, vagy éppen ruha nélkül perdülő táncot. Ígér-
nek dobbanó lábakat a kerek porondon és a széksorok alatt a padlón. A 
pódium körül kipirult arcok. Csodálkozások. Ámulatok. Ájulatok. 

Hol a pénztár? 
A nagy, kerekkupolás sátor nyeli a népet. Kacskaringózik a sor a pénz-

tár előtt. Hangos a beszéd, cifrázza bugyogó nevetés. Odabent a nézőtér 
már nyüzsög. Keresi helyét az ezerfejű. Mire az utolsókat nyeli a bejárat 
torka, a széksorokból csaknem kibuggyan a sok ember. Itt van, megérke-
zett a nagyérdemű közönség! Az ezerszemű! Perecropogás, csámcsogás, 
nevetés, lábtaposás, fogdosódás, vihogás. Izzadtságszag. Nőszag. Férfi-
szag. Emberszag. Lószag. Hőség, nyüzsgés, jókedv. És: várakozás. 

Hirtelen tompul a fény. Félsötét. Leeresztik a bejáratok függönyeit 
már. Az emelvényen a karmester meglendíti a nevetségesen vékony pál-
cát és a nyomában felharsannak a trombiták, megperdülnek a dobok. El-
szabadul a nyitány első százhúszdecibeles akkordja. Odakint a sátor körül 
elsötétülnek a sokezer wattos lámpák, odabent a porond fölött kétszer 
annyi gyúl helyettük. A lomha sátortestből böffenve bugyborékol elő a 
sokféle hang, s mikor a nagy taps, az üdvözlő, köszöntő nagy taps hömpö-
lyög keresztül az arénán, a lusta ponyvatest növekszik és hízik a hangtól – 
vagy csak ... ? 

Mert a taps, a vastaps az a tápszer, amely élteti a cirkuszt. Ebből élnek 
mindnyájan: a legnagyobb sztártól az iszákos söprögetőig. Ezekért a tap-
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sos pillanatokért élnek. A vérbeli artista eladja testétlelkét néhány vastap-
sos pillanatért! ó, te üdvözítő vastaps! Te percekig tartó elismerés! 

Nagyot csattan cintányér, mégegyszer, utoljára böffen a nagydob és 
vége a nyitánynak. Csönd lesz és sötét. A várakozás csöndje, a várakozás 
sötétje. A cirkusz bűvöli a nézőt és a néző bűvöli a cirkuszt. 

Aztán fellobban egy fényszóró a magasban, kerek fényhasáb zuhan a 
porondra, aztán mégegy fényhasáb keresztezi az elsőt, aztán még egy és 
még egy és ... Pisztonok késéles hangja metszi az izgatott csöndet, dobok 
pergése darálja péppé a szétrongyolt várakozást. Föllebben a bársony kár-
pit és belép az első. 

Megkezdődött az előadás! 
Egymásután peregnek a számok. Versenyt a dobokkal. Nem hagyják a 

nézőt felocsúdni. Zúdítják rá a szenzációt. Egyszer izgalmasat,  másszor 
szomorút, aztán meghatót, majd nevettetőt, de mindég szenzációsat. Cso-
dálkozások. Ámulatok. Ájulatok. És mindegyik műsorszám után felcsat-
tan a taps. A siker és a tetszés mértékegysége. 

A trapézművész is készülődik az öltözőjében. Mindegyik gombját, 
csatját helyére gombolja, csatolja. Kifesti arcát. Fésüli haját. Igazítja cipő-
jét. 

Az ügyeletes rányitja az ajtót: tíz perc! 
Leteszi a fésűt. Hajlakkal rögzíti haját, nehogy szemébe hulljon ugrás 

közben. Csuklóját próbálja. Óvatosan feszegeti. Pár napja meghúzódott, 
azóta érzi ezt a kis nyilalást függeszkedésnél. Csuklószorítót használ, de 
az meg akadályozza a vérkeringést. 

Az ügyeletes rányitja az ajtót: öt perc! 
A trapézművész még egyszer belenéz a tükörbe. Kifestett merev arc 

néz rá vissza. Fáradt szemek csillannak rá a vakfoltos üveglapról. Nyaká-
ba kerekíti fekete köpenyét. Hallgatózik. A porond felől dübörög a taps. 
A zenekar tusst húz. Újra és újra. 

Az ügyeletes rányitja az ajtót: egy perc! 
Bólint. Kilép a hosszú félhomályos folyosóra. A nézőtérről idemorajlik 

a lassan elhaló taps. Már ott áll a bejáratnál a bársonyfüggöny mögött. 
Hallgatja a tapstenger csillapodó hullámverését. Az ügyeletes int: mehet! 
És kilép a még sötét porondra. 

A taps már elmúlt. Csak csönd van és sötét. 
Hirtelen rálobban egy reflektor fénye. A fényhasáb betakarja, lángoló, 

lobogó fénypalást. Meghajol. Valahol, a csillogó fényhasábon kívül, 
ezernyi szempár mered feléje. Mind őt nézi és ő nem lát belőlük egyet 
sem. Könnyed léptekkel megy a fehér kötélhez, ami a porond közepén lóg 
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le a fönti feketeségből. A reflektorfény elkíséri s közben színt vált a fénye 
a zene ütemére. Köpenye kifordulva lebben vállán, a fehérselyem bélés 
szikrát vet a változó színű fényben. Csak a kezét használja, mikor fürgén 
húzódzkodik följebb, egyre följebb a fehér kötélen, a kupola ívére akasz-
tott lengő trapézok felé. Most vöröset szikrázik a köpeny, aztán sárgát 
lobban, majd kéket villan és zöldet csillan. Az üdvözlő, üdvözítő tapsot 
márlentről hallja. Íves mozdulattal kanyarítja le válláról a köpenyt, széle-
sen meglóbálja, aztán hirtelen elereszti. A fényszórók fénye a hullás köz-
ben szélesen szétnyíló köpenyt követik, a trapézművész észrevétlenül 
lendül bele a sötétbe. A nézőtér csak a zuhanó köpenyt látja. Rémület 
szorítja torkát a népnek, de még az első ijedt sikoltás előtt a fény hasáb 
felpattan a magasba – és íme! a trapézművész, a halált megvető cirkuszi 
bűvész mosolyogva ül a mélykék nézőtér fölött lengő trapézon és hinti a 
csókot. Az ezerszemű megkönnyebbülten fellélegzik. Tapsba ernyed az 
izgalom görcse. 

Egyszerű fogás, de mindig beválik. A közönség boldog, mert becsap-
ták és most hálából tapsol. De azért valahol a tudat peremén, a taps mö-
gött megmarad a rémületből egy szikra: mi lesz, ha egyszer köpeny he-
lyett ember zuhan a szédítő magasból? A gondolat csak villanásnyi. El-
múlik, mint szellő borzolta fodor a vízfelületről. Hiszen odafent, na nézd 
már! mit csinál az a marha?! 

Odafent megkezdődött a mutatvány. A nagyszerű attrakció. 
Ütemesen lendülnek a trapézok, fogást fogás követ. Feszül az izom és 

lendül a test az ugrást megelőző nekirugaszkodásban. Minden mozdulat 
ki van számítva. Ismerős valamennyi. Ezerszer rögzítv az agyban, mint 
zene a kottán. Leegyszerűsítve a végtelenségig. Ezért látszik könnyűnek, 
magától értetődőnek. Olyan ez az attrakció, mint a kör: önmagába vissza-
térő, lezárt, mágikus. Tengelyén  a becsvágy és a kinyilatkozás kényszere 
ül. Kényszerhatások függvényein pereg a nagyszerű mutatvány. 

És a polgár ül belesüppedve a kényelmes bársony zsöllyékbe. A pol-
gár, a nagyérdemű közönség, az ezerfejű és ezerszemű. És várja, hogy 
szórakoztassák. Bársony–biztonsággal körülpárnázva várja a nyaktörő 
mutatványt. Combjában vibrál az izgalom kéje, arca majd kicsattan a vér-
tolulástól. Esténként itt ő a mindenható. Esténként itt minden miatta tör-
ténik. Tetszéséért táncolnak a medvék,labdáznak a fókák, morognak az 
oroszlánok, ágaskodnak az elefántok. Ezért esik hasra a bohóc. Ezért vet-
kőzik a nő a biciklikormányon. Ezért kavarog a sok csillogótestű táncos. 
És ebben a pillanatban ezért lendül a magasban a trapézművész, a halált 
megvető cirkuszi bűvész a mélykék nézőtér fölött. A polgárért folyik a 
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cirkusz estéről estére. A polgárért, aki a belépődíjért érdekeset, izgalma-
sat, izgatót akar. Hiszen megfizette! A hétköznapot jött felejteni, a robo-
tot, az egyformaságot. A szürkét, ami az élete. Igénye a legnagyobb 
igény: szórakozni akar. Mindenáron és mindenképpen. És igénye egyben 
követelmény. 

A lengő trapézon az igények és a követelmények mások. A számlálha-
tatlan gyakorlat eredményeképpen a figyelem rutinnal párosulva valósítja 
meg a művészi igényt. A követelmény: a tehetség. Nem több és nem is 
kevesebb. Ez szabja meg az eredmény határát, vagy nyitja meg a lehető-
ségét a határtalanságnak. A polgárnak, aki lent gubbaszt a kényelmes bár-
sony zsöllyében, elég lenne az egyszerű hinta–palinta, de az artistában élő 
igény és követelmény megkívánja a művészi többletet, a krisztuslengést. 
Ez a becsvágy atyja. Ezért lett a mutatvány mind merészebb, mind nyak-
törőbb. A távolság egyre nőtt és a sötétség egyre jobban mélyült a két 
trapéz között. Az ismerős fogások, mozdulatok egymásutánja mind szű-
kebb határok közé szorult, míg végül egyetlen millimétert sem lehetett 
többé tévedni. Nőtt a távolság, gyorsult a forgás, ívesedett a zuhanás. Így 
lett az egyszerű trapézgyakorlat szenzációs attrakcióvá. És így vált a tor-
nászból trapézművész, halált megvető cirkuszi bűvész a mélykék nézőtér 
fölött, hol esténként a polgár ül belesüppedve a kényelmes bársony zsöly-
lyékbe. A polgár, a nagyérdemű közönség, az ezerfejű és ezerszemű. És 
várja, hogy szórakoztassák. 

A trapézművész, akár a gondolat suhan át a szakadék fölött. Lent a 
mélyből a vérszomjas izgalom forrósága süt feléje. A zsöllyékben szája 
szélét nyalja a polgár. Combján vibrál az izgalom kéje és várja az ugrást. 
A nagyszerű ugrást, a végsőt, a feloldót. A Salto Mortalét. Már régen vár-
ja, egyre türelmetlenebb. Lába dobban a dühtől, szája széle fehérlik a hab-
tól: ki az a gyáva odafönt?  

És a gondolat, akár a trapézművész, a halált megvető cirkuszi bűvész 
nekilendül. Jön már az ugrás, a végső, a feloldó. Át a mélykék nézőtér 
fölött. Minden izma feszül. Pattanásig. Elereszti a trapéz rúdját, testét 
összerántja. Fejjel fordul bele a semmibe, forog a levegőben, karjai íves 
lendülettel záródnak oldalához, aztán homorítva nyújtózik, mint diadal-
mas szivárvány nagyszerű íve. 

A polgáron jeges a csönd. Megbabonázva figyel. A gyerekek rémülten 
bújnak anyjuk ölébe. A zenekar hangtalan készülődik a befejező akkord-
ra, a diadalt aláhúzó dobpergésre. A karmester fehérkesztyűs keze már 
lendül a magasba – a magasba lengő trapézok között a homorítva szálló 
karjai vágyakozva kinyúlnak. Repül csillagpályán, csillagíven, összefo-
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nódó csigavonalon, csodásan suhanó harmónián. Már félúton van, szemei 
tágak, fölötte a semmi, előtte az űr feketesége, alatta a mélykék sötét. Va-
kítja a fény is. Már félúton van, de még nem látja a másik trapézt feléje 
lendülni a sötétből. 

És a zenekar már tusst húzni készül. 
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HATÁR GYÖZŐ 

Boszorkányégetés* 
 

Tewkesbridge városka a Tóvidéken. Rideg szeptember, párás tavak. Kő-
házak. Még egy meg még egy. A sivárság hirtelen protestáns pompára 
vált: dór–oszlopos, presbiteriánus portikusz; patrícius– ház, mely rosszul 
palástolja palotácska mivoltát. Feltáruló nyílások, kigördülő falmezők 
mélyében, a vesztibül márványos elnyelő vége közeljön: a felravatalozott 
Koporsó és a félhomályos Család. Talpig lefátyolozott Özvegy; 
fényescilinderes temetésrendezők. Beszélő pap foszlánya, reverberáló 
hangpadok. A visszhang kongása átvált harangzúgásra – a lélek halálha-
rangja – zúgása közben áttünéses Halotti Profil: őszes, szakállas, horpadt 
arc, szokatlan beesettségéből hullasága nyilvánvaló. Vágás. Temetési osz-
lop – a fekete luxusgyászkocsik roskadoznak a virághegyek alatt –, a leg-
nagyobban a koporsó: a csiszoltas üvegtáblák fénylésében bizonytalanul 
fel–felrémlik, de csak a koporsókörvonal, rézfoggantyú– és 
rézpántvillogás. A menet. Elvonulóban. Távolodóban. Baljós hangulat-
fény az előkelő utcán, késő esti baljós aláfestő zene fagyottas pocsolyái; 
palota–ablaksor fényeinek leoltása sorra–koppantott egymásután. Sötét-
ség. Türelmetlen csengetés. Kapulámpa éjjeli fénye, ügyeletes cselédem-
ber. Ki az? Semmi válasz. Nem fogadja. Akkor sem fogadja. Ilyenkor, 
ítéletidőben? Csuromvizesen?! (Honnan az ítéletidő? Nem tudni. De van.) 
Megbeszélte? Tudják, hogy jön?! (Kihez beszél, magárakapott–dideregve, 
skót hálórékliben, s mitől oly baljós–rekedt a portát elálló cselédember? 
Nem tudni. Az idegen úgy beleolvad, hogy maga a sötétség. Parányit be-
lemozdul a fénybe s feltűnik – előbb sebhelye, majd sebhelyes profilja.) 
Hangok valahonnan hátulról, a fényes márvány lépcsőház kétkarú homá-
lyából. Valami újságíró. Nem tágít. A Kegyelmes Asszony fogadja? Nem 
fogadja. Hallhatta: a Kegyelmes Asszony nem fogadja. Ej! ... Paddy 
MacKeaman nem az az ember. Félretolja – mit félretolja: arrébteszi az 
útját–elálló senkit, mint egy csomagot és már nagy léptekkel indul is (bé-
kaperspektíva: Nagy Léptek; szoborsor, elhaladóban, a nagy léptek alatt). 
A Kegyelmes Asszony (Lady Spencer–Fitzroy – Lord S. F. of Dugdale, a 
gazdag, de elhalálozott Emberbarát özvegye) suhogó félprofilból, a 
baluszteres márványkorlát elvágja; csupa–ruha. A magáraerőltetett hideg-
vér alatt fodrozódó izgalommal, kékes–vörös brokátfénylésben (akinek 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1977. évfolyam 4–5. számában. 
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színes készüléke van:) ,,Megmondtam, senkit sem fogadok”. –  ,,A 
Gyászra való tekintettel, Kegyelmes Asszonyom?” – ,,Ha úgy tetszik, a 
Gyászra való tekintettel”. – ,,A Sajtót sem?!” – ,,Ha úgy tetszik, a Sajtót 
sem. Azt a legkevésbé”. Paddy MacKearnan, a lépcső márványaljának 
súrolt fényében (alsóneműje toprongyos, de felső holmija kopottasságát 
ügyes mozdulattal titkolja:) ,,Paddy MacKearnan vagyok, Kegyelmes 
Asszonyom, a DUGDALE MIRROR belső kolumnistája, Főrovatvezető, 
az Elhunyt személyes jóbarátja ...”– ,,Sajnálom: éjfélre jár” – ,,Vajha jár-
na!” – ,,Mi ez a tolakodó felnyomakodás, kókuszszőnyeges kétkarú lép-
csőmön?!” – ,,Csak az egyiken”. – ,,Hogy kettesével veszi fokaimat: mi 
dolog ez?! Ily váratlanul fennteremni?! Mr. MacKearnan!” – ,,Szólítson 
Paddy–nek”. – ,,Csengetek a rendőrségnek! Engedje el a kezemet, miért 
fogta meg?!” – ,,Tűrhetetlen modortalanságból. Hol a budoár?!” – ,,De 
Mister MacKearnan!” (MacKearnan, megvesztegető őszinteséggel hang-
jában:) ,,Lady Fitzroy! Nekünk beszélnünk kell ... ” 

Áttűnéssel. A mennyezetes ágy arany címeréről lesiklás a nyolcszáz 
éves bőrnyeregszékre – onnan át a faragott tölgykandallóra; tölgyhasábok 
lobogása. A hasábtűz tölgyes lobogásában kétfelől két profil, két farkas-
szemezve szenvelgő arcél: Lady Spencer– Fitzroy és Paddy MacKearnan. 
Az álújságíró kifogástalan ülőeleganciáján érződik, hogy legszívesebben 
lovagolva ülné meg a nyolcszázéves nyeregszéket, de türtőzteti magát. A 
hang hol tovamosódik, hol közellebeg – és érthetővé válik. Kétórás, haj-
nalba nyúló beszélgetés összerántása öt percre – a rántás hangja akkor 
erősödik fel, amikor a baljós lényeghez érünk. Lady Spencer–Fitzroy: – 
,,Ha jól értettem és megdöbbenésem nem csal, ön boldogult férjem, Lord 
Dugdale természetes fia?” – ,,Szolgálatjára”. – „Vagyis hogy Dajkája 
húsz éven át nem szólt és csupán amikor férjem hanyag jószágkezelősége 
beszüntette a titkos átutalásokat, csak akkor: huszonegyedik életévében 
árulta el?” – ,,Annak betöltésekor, Lady Fitzroy”. – ,,És mi biztosít, hogy 
ön nem csaló?!” – (Csalárdul széttárja karját és egyenesen a Hölgy sze-
mébe néz:) ,,Őszinteségem”. Az Özvegy arcára kiülnek a vívódó kétség 
gondolatai. ('Csak egy kalandor álújságíró vághat ilyen maszületett baro-
mi bárány–pofát, hogy az is gazember, aki nem hisz neki. Hiszen csak ne 
lenne olyan átkozottul jóképű–fiatal és főleg: ne lenne fiú a párája ... ' 
Élemedett, de szép arcán látszik, hogy még nem döntött. Megszólal:) 
,,Zsarolni akar?” (Az álújságíró, óraláncos, játszadozó mosollyal:) – 
,,Csupán arra szeretnék rámutatni, hogy Lord Dugdale, a Rotary Klub 
elnöke, a jótékonyságáról híres Emberbarát (megnyomva:) Édesapám, ha 
módjában állott volna és a jószágkezelőség célzatos hanyagsága, valamint 
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az őt hirtelen elragadó halál együttesen ebben meg nem akadályozza, bi-
zonyára méltóképp gondoskodott volna egyetlen vér szerinti utódjáról és 
egyenesági leszármazottjáról, végrendeletében”.  Félig alvó uszkár a sző-
nyegen. Félálmában pompásan felvonít. Panaszos nyüszítését lecsendesí-
tendő, Lady Spencer–Fitzroy: ,,Hallgass, Kleo, couche–toi”. Nyomasztó-
an méla csönd. Hirdetés. Mosópor, sportautó, pipa, cigaretta, kéjhajóút, 
havibaj–vattarúd. Nyomasztóan méla csend visszatér – újra kép. Ők azok. 
MacKearnan (lábával hanyagul a szőnyegrojtot piszkálja. Az uszkárra:) – 
,,Szuka?” – ,,Az”. – ,,A neve Kleopátra?” – ,,A neve Kleopátra”. Vakkan-
tás. A kép diszkrét hányivetiséggel, mint akinek nem sietős, átsiklik 
Paddy MacKearnan nadrághasítékán, mely duzzadtas: az álújságírónak 
merevedése van. Elégedett vakkantás, állkapocskoccantó kutyaásítás. Ő 
is, az asszony is – úgy tesz, mint aki nem tudja és nem veszi észre. 
MacKearnan (pillantása hátraréved a mennyezetes ágy sötétpuha öble 
felé. Hunyorba csippentve szemügyre veszi a már élemedett korú, de még 
mindig igen vonzó nőt. Gondolja:) 'Lefektetni? Úgy is jó, babám'. Lady 
SpencerFitzroy (szája megvonaglik. Kiülnek arcára gondolatai:) 'Amilyen 
izmos–fiatal és amilyen ocsmány csirkefogó, ez még júj–de–kegyetlen is 
lenne hozzám és nemcsak nagyokat nőszne rajtam napjában háromszor, 
de még ki is forgatna fél mindenemből . . . Szegény Edmondomnak sem-
mi szőrpihéje nem volt ott , nem is értem, hogy tudott ekkora langalétát 
összehozni. Ha neki sincs ott, álszakállt kötnék alá és úgy játszadoznánk. 
lmádnivalóan bestiális lenne, ha hagynám. Megéri?' A buja zene lelankad, 
az erekció – országos közfigyelem kereszttüzében – alábbhagy. Lady Sp.–
Fitz. idegesen felkel ültőhelyéből. Rövid járkálás után fel–alá, odafordul. 
– ,,Mr. MacKearnan. Ha innen elmegy, mi lesz az első dolga?” – 
MacKearnan (elnéz, tettetést színlelve hunyászkodik. Vonzalmilag:) – 
,,Hogy innen ha elmegyek, mi lesz az első dolgom?! Kinek néz, Kegyel-
mes Asszonyom. Számomra e Ház lelki nyugalma szent. S ha az életem 
árán, hát az életem árán. Azt is. Odaadnám, feláldoznám. Mindössze ... ” 
– ,, Mindössze?!” – ,,Elmennék valamelyik nagy vasárnapi világlap szer-
kesztőségébe és eladnám történetemet tizenkét folytatásban, bizonyos 
összegért”. – ,,Nevezze meg”. – ,,Soha! Fillért sem fogadnék el! Csak ami 
törvényesen megillet”. A Hölgy (szívettépő sóhajjal:) – ,,Majd meglátom, 
mit tehetek az érdekében, Mister ... ” – ,,MacKearnan. Kérem, szólítson 
Paddy–nek”. – ,,Paddy . . . És maga meg, engem ... Ottiline–nek. Ha akar-
ja”. – ,,Lady ... Ottiline”. 

– Jöjjön el egy hét múlva ... Paddy. 
– Eljövök ... Ottiline. 
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Paddy távozóban. Sudár és minden–tükörben–gyönyörű, ahogy végig-
lendül és nem vágódik el a símafényű márványon. Lady Ottiline, utána-
nézőben; most látni csak, a szoknyája milyen szűk, mintha rászabták – és 
mellének brokátbimbója is, mintha kidárdásodott volna. Feláradó zene; 
montázs. Képsorozat: másnap. A másnaposság nyomai a Hölgy visszatű-
nő gyöngy ábrázatán. A hermelin hálóköntösbe öltözött Lady Ottiline 
nyughatatlan barangolása termeiben, magasról lógó családi képek között 
– ami nem Gainsborough, az Reynolds, ami nem itt van, az ott sorakozik 
a Családi Bank páncélpincéiben. Lady Spencer–Fitzroy tulajdon arcképe 
előtt. Arcmása és az eredeti összehasonlításából kiderül, hogy a Lady 
dúlt. Dúltságában hol csapkod, hol a szeme sarkába szökő könnyet csip-
penti el egy Dior Battista–keszkenővel. Jóságosan zord; a bútorokon a 
gyászhuzatokat porszívózó cselédi népség kiszidásától tartózkodó; de – 
mint a közelítéseken látni – évekkel öregebb tegnapi önmagánál. Csak 
akkor nyugszik meg, amikor dúltságán felülkerekedik a kötelesség gőgje. 
Edmondért. A Családért. Lord Dugdale Hitvese nem teheti azt, amit pedig 
hej–de–szívese megtenne. Hentergődzési szükségletét máshol is besze-
rezheti, pénzért, úri módon, nemcsak a szalmakazalban. Egy hét haladéka 
van, cselekednie kell. De mit? Hol szájaszélét rágva, hol kezét tördelve, 
hol meg öklöcskéjével tenyerébe ütögetve kérdezgeti magától: de mit? 
mit? mit?! ... Pattint. Ötlete támad. Az ötlet olyan, hogy gyűlöletesebb 
már nem is lehetne és legszívesebben elhessegetné. G o l di e . (Innen – 
zárt szájjal, de saját hangján– belső monológ, mély bársony dudolatúra; 
hozzá távoli zenezengés): ,,Goldie”. A pimaszul gazdag, a közrendű létére 
sokkalta gazdagabb Goldie, a Lenhajú. A hiába utána uszított falka ma-
gándetektívvel a nyomában, mert tíz falka ellen–detektív tüntette el az 
áruló nyomokat. Hogy majdnem háziháborúra került sor a két család kö-
zött, nyílt lövöldözésre – hiszen erdőkerülőik már élesre töltött fegyverrel 
kerülgették az ellen–erdők kerülőit. Pedig–pedig. Pedig százat tesz egy – 
mit százat: az életét teszi egy ellen, hogy Edmond járt nála. Az ő Ed-
mondja. A szigetország leghíresebb találkarendezője rendezte találkáikat, 
légyottjaiknak messziről bűzlött a szaga. leadta magát neki ... Goldie, a 
Lenhajú – aki valaha a legbizalmasabb, leghűségesebb nyalom–falom 
tyutyuci egyszem édes barátnője volt, a Megbízható! De boszorkánnyal 
felvenni a küzdelmet nem lehet. A Lady belső vívódása közelnézetben: 
Edmondjuk halott, új fejezet kezdődik. Amilyen régi gyűlölség főzi egybe 
kettejüket, Goldie nem fogja elutasítani. Meg fogja érteni. Ha valaki – 
Goldie megteszi. Lenhajú Goldie a Szőke Boszorkány, aki közrendű lété-
re az Arisztokrata Boszorkánykas Főboszorkánya. Érthetetlen káromko-
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dást morzsolva – Hölgy rászánja magát és nekilendül. Vadul összevissza 
lapozott telefonszám–feljegyzések (mind titkos, az övé is, a Goldie–é is). 
Az egyetlen gyakorló boszorkány a grófságban, akinek félelmes híre van, 
a háza tele átszúrt fényképekkel–bábukkal; az egyik sarokban a Varangy 
képében, a másikban a Bak képében – füstölőkkel körülrakva – a Sötétség 
Fejedelme. 

Lefüggönyözött fekete autópompa borít gyászfátyolt a mogorva történ-
tekre: a rácsos park–kapuzat kapurácsa előtt megáll. A park–kapuzat  épü-
letes feltárulása, az autócsoda besiklása. Kastélyfelhajtó, gótikus aluljáró.  
Rideg előcsarnokok hosszú során (melyek fényén mitsem változtat az, 
hogy tulajdonosuk közrendű) – be az oroszlánnyoszolyákkal szegélyezett 
boszorkánybudoárba (lobogó kandallótűz világítja meg – meg a sarokban 
állongó torz– és borzállatok, ágaskodva fűlő szeme–parázsolása). A vi-
szontlátás elérzékenyülése  – mely ürömbe csak az az apró öröm vegyül, 
hogy a magát örök–fiatalnak elhíresztelte Goldie len hajzatába ősz szálak 
vegyülnek, szeme körül megjelent az első szarkaláb. Palástolásul sem-
mitmondó beszélgetés. – „Mióta viselsz szemüveget?” – ,,Ó, csak ráolva-
sáshoz”. Ki–ki erőt vesz magán. Lady Ottiline maga a spártai bűbáj (mia-
latt bugyijába bevarrba, kiéhezett rókakölykök marják a puháját: 'ha meg 
is öregedett, remélhetőleg Goldie boszorkányvarázsa semmit sem vesztett 
erejéből'). Goldie türelmesen hallgatva szívja cserkeszpipáját (néha bele–
belenéz ebbe–abba: egy kasba, amelynek mélyén óriáskígyó rejtőzik – 
felüti a fejét –  avagy a bogumil füstölőbe, amelynek a fedője pajkos sá-
tánt ábrázol – hogy szétpiszkáljon a tömjénpálcikák között). Lady Ottiline 
felmagasztosulva. megalázkodik, ékesszólása beletörik a szaggatott ele-
ganciába. Tudja, hogy a maximális lehetetlent kéri de. A vagyon,  a csa-
ládi becsület, a női megbántottság forog kockán: ennek épsége, annak 
csorbítatlansága, amannak szerelemörvényei – elnyelettetésre. Goldie 
amilyen vonakodva–megértő, olyan tusakodva–engedékeny.  Noha ama 
szerencsétlen ördögidézés után (öt éve) ,úgy egyezett meg a rendőrséggel,  
hogy ő többé nem; és ámbár azóta nem praktizált s jóllehet egy boszor-
kány adott szava arany – de. Neki, ezt a több–mint–lehetetlent, Edmond 
emlékére való tekintettel. Neki igen. Drágám! Tyutyulim! Többszöri 
megölelkezés és kibontakozás közepette könnyes kiengesztelődés és ösz-
szebékülős puszimuszi. Goldie nemhiába Goldie többet tud, magánkém-
hálózata is boszorkányosabb. Edmond múltja hónál fehérebb : nincs tör-
vénytelen sarja (s ha lenne is: nem attól és nem ez). A magát Paddy 
MacKearnan–nak kiadó egyén közönséges álújságíró, a DUGDALE 
MIRRORhoz semmi köze. Az aljas gazember egy tengerparti garniszálló 
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ripők–szállásán húzta meg magát – ott várja, hogy Ladi Ottiline megtör-
jön– megpuhuljon és aláprédálja magát neki. A tea fölött megegyezvén a 
haditervben, a hölgyek kacagva válogatnak a Katalógusban, a Rontások–
Ráolvasások között. Rettentő rontom–bontom a park baglyai felhuhog-
nak. – ,,Ezt!” – bök rá egyre a minta–könyvben  Lady Ottiline. A lefüg-
gönyözött gépkocsiba szálló Lady Ottiline pá–pá integetése, az uszályos 
Goldie csókhintő aranylamé alakja a teljes szélességében felsívárló lépcső 
bíbor pástján. az egyenruhás sofőr komor szolgálatkészsége félprofilban. 
Tovasiklás, távoli ponttá zsugorodva – ki a képből. 

Bosszúgépezet megindulása. Boszorkányzene baljós felnyüszítése,  
garniszálló sandán világított homlokzata: fejreállva tükröződik a ladikta-
lan part tengervizében. Királysas – vízikeselyű vijjogása a vaksötét világí-
tótoronyban. Madame Goldie (boszorkány–inkognitóban) a rozzant taxi–
batárból kiszállólag. Feltekint. Ripők–szállás. Ezt kereste. Éjjeli porta, 
ügyeletes Haramiakép. Paddy MacKeaman? Ilyen ripőkünk nincs. Még 
hogy nincs? Hát az a sunyi padlásablak–világítás, az micsoda? Nem itt 
lakik, kérem. De igenis, hogy itt lakik: Sean O'Hara néven bújkál lesújtói 
elől. Ha ő volna, akkor sincs itthon. Nincs–e?! Majd én megmutatom, 
hogy itthon van. De Madame! Madame ... Goldie feliramodása a lépcsőn. 
A Haramiakép sohasem fogja megtudni, mitől bukott el és bukfencezett 
alá a deszkagrádicson: a vikszeléstől, a fejen sújtó esernyőtől– e avagy 
annak foggantyújától, amely a bokamankóját elkampózta; már meg se 
kísérli, hogy űzőbe vegye. A Lenhajú meg csak fel, fel ... Deszkarecsegés, 
nyomakodás. A padlás–zugoly vécéajtaját félájultan lengeti a szél: valami 
benne, otthagyottan, lehúzatlanul illeg ... A pirosra mázolt zug–ajtó ko-
tyogó kilincsre jár; felnyílik az első boszorkánypisszegésre – anélkül, 
hogy Goldie hozzányúlna. A tárgyak, minden. Az ő cinkosa. Az ál–
MacKearnan– legény lábát feltéve, szétlottyadt neglizsében megjátssza, 
hogy ő a Nagy Kéjkaján; magasra eregetett füstkarikáiban már látja való-
ra válni álmát: ezer szerencse, hogy a Nagy Stikli épp jókor jutott eszébe. 
Ha minden úgy megy, ahogy eltervezte, akkor a Mámival (már így becézi 
Ottilíne–t) a Mámival belefürdik a kéj kövérjébe és mint ál–Zabi, beleül a 
Dugdale–ek ősi örökébe. Azon ábrándozik (forradásos arcának háttal), 
hogy mint dúskál majd a mesés vagyonban, hogyan vásárolja meg és rú-
gatja ki hitelezőit vállalataikból, melyik tőzsdeügynökségen keresztül 
növi be és hogyan kaparintja halálos ölelésébe a City–t – amikor. 

– Sean O'Hara. 
A hang tarkónsújtja. Igazi nevének hallatára hátrapillant. Hebehurgyán 

tápászkodni próbál, de belegabalyodik félig levetett tulajdon gatyájába és 
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féloldalt bukva, fülét az asztalba veri. Odanyúl. Rémülten tapasztalja, 
hogy véres. Visszahúzott tenyere a holdvilágnál: csupa vér. A földön 
gunnyasztó Véresfülűnek a hatalma Goldie kiterjesztett szárnyú nőstény-
keselyűként kondorodik fölé. Halálfejes flaskát tart maga előtt – kiduga-
szolja. A felgyullandó világítótorony vaklángjánál megsuhogtatja arany-
lamé szárnyait, támadásba lendül. Az álújságíró makogva tiltakozik, de 
védőleg maga elé tartott karjairól visszabukik az inge ujja – és itt követi el 
a hibát. A skarlátveres könyökkesztyűben Goldie, az Aranyboszorkány 
ráhinti a sós hugyanyba áztatott békalencsét. Az elszörnyedés országos 
moraja. Áttűnéssel, hol sziszegve föléemelkedő kígyónyelvek, hol 
ökröndözve–vigyorgó démonpofák jelennek meg a gázsütő sorozatláng-
jának kékes imbolygásában. A magát ál–Zabinak kiadó Ripők felüvölt, a 
karjára freccsenő varázs–kotyvalék – szőrét forrázva–perzselve – befura-
kodik pórusain. Tableau. Goldie (hangjának körbe visszhangzó szárny-
csapása;)  

 
májad–léped elpeshedjen  
véred–pisid elposhadjon  
nyálad–könnyed elgennyedjen  
turhád–taknyod elgornyadjon 
 
minden kócod beragadjon 
harákoddal eláradjon 
ondód erőd elapadtán 
szemmelverlek Ronda Patkány 
 
két karod is elszáradjon 
bénahulló elfáradjon 
aszkórságtól aszaltában 
szaggató kín szabdaltában 
 
attól hulljon – leszáradjon! . .. 
 
 
Goldie, óriásra tágult közel–szemével. (Ez a szem az egész képernyő.) 

Goldie a Gyönyörű a Babonázás pillanatában elrútul és ráereszkedik 
O'Hara csiberemegésére. A Forradásos Arcú felnyög. Goldie, az Arany-
rút, kiemelkedő szemét nyársnak használva – felnyársalja ál–Zabit. A 
kalandornak abban a minutában elmegy a kedve a Nagy Stiklitől és min-
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denestül elfelejti, hogy tegnap még ál–Zabi akart lenni, Lord Dugdale 
„törvénytelen sarja”. Ál–Zabi a karjához kap. Fel–jajkiált. Gyermeteg 
sírhatnéktól eltorzult vonásai félelemről tanúskodnak, de hogy hol–mit 
érez nem árulják el. Goldie vörös könyökkesztyűje egyszerre megindul 
(most látni csak, hogy az ujjvégek le vannak szabdalva s a lyukakon vám-
pír karmok kandikálnak elő). Előremereszti. Alámar. Meg csikarja áldo-
zatát. O'Hara (üvöltve:) – ,,A karom!” (Még fájdalmasabban:) ,,Jaj–a–
karo–ooom!” ... Hosszú hetek felgyorsított két perc alatt: O'Hara (mint a 
hirtelennövő növény). Két karja egyre ványad–fonnyad–aszalódik. Le-
gyengül. Szédül. Arca megduzzad, arcsebe kiújul (arctályog? trombita-
izom–sánkér? rosszindulatú pofadaganat?).  Állapotának menthetetlen 
aszkórosra fordulása. Madárvergődése. Titokzat–látogatói az alvilágból. 
Orvosok sürgése–forgása; pattogó orvoslatin  vezényszavak. Lipoidvész, 
vérrák, raktársejtek megürülése, kachexia. Felülről fényképezett konzíli-
um fehérköpenyes örvénylése. A cselekmény csüremei és csavarulatai 
egyre kevésbé képesek lekötni a tévénézők érdeklődését. 16 millió képer-
nyőre tapadó ugyanannyi szempár. Különös vakrémület keríti hatalmába 
őket. A 16 millióból 8 millió férfi; a 8 közül 2 milliónak libabőrös bor-
zongás indul a herezacskója alatt, majd fel–és végig a hátán: ez a 2 millió 
lekapcsolja. Hangos veszekedések, gyerekek ágybaparancsolása. A 6 mil-
lió (férfi) nem tudja a szemét levenni róla. A beleélősök, a 6 millió ál–
,,ál–Zabi”. Csak lesi–várja a „továbbiakat” – hogy „mi jön még”. Nem 
mindegy? Ahhoz az országos egészségügyi katasztrófához képest, amely 
a képernyőn–kívüli, a valós cselekményvilágra rászakad? Hogy vajon a 
szenvelgő Lady Ottiline–nek mégis megesik a szíve a lókötőn és lovagló-
nadrágban lefekszik neki? Avagy Goldie–ban hogy fellángol a gonoszko-
dás utolsó lángja (ha egyszer a férjét elhalászta, miért ne rántaná el az 
orra elől–és ki a vaginájából a félparaszt O'Harát) ... ?! Hogy a csóró, 
félparaszt O'Hara, mihelyt az álújságírással lovat adnak alá, eladja BO-
SZORKÁNYT SZERETTEM címmel önéletrajzi hülyeregényét a világ-
lapoknak? Nem édes–mindegy, ahhoz képest, hogy a következő hetekben 
különböző korú, búsképű férfiak ezrei – tízezrei ostromolják: meg az 
esztékárendelőket, a karjuk felkötve: gennyeznek–nyálaznak és aszkóro-
san lógnak önmagukon? 

Kórházfolyosókon szükségrendelők. Szükségfelcserek széktologatása; 
tolongás. Tétova látleletek, analfabéta űrlapok, olvashatatlan négerírás, 
tanácstalan diagnózisok. Süly? Idegsömör? Satnyakór? Nyákpeshedés? 
Inygórhany? Inhüvelysenyv? A betegek a tévéhipnózis hatása alatt nem a 
saját bajukról panaszkodnak, hanem a „továbbiakról”: arról, hogy a kurafi 
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kalandor arca felduzzadt, forradása eltarjagosodott, szeme–gödre a teljes 
elcsipásodás és betemetődés után úgy fest, mint a „saját–magamegásta 
sír”. Innen kezdve (a hozzátartozók előadása szerint) a beteg nem tudta 
követni a „továbbiakat” a képernyőn, mert a tévé előtt hasonszenvi fájda-
lom (homoeoalgia) kapta el–és kaparintotta hatalmába. Jajgatnia kellett 
hangos jajgatással, pszeudosivalkodással, ,,jaj! jaj!” A veszékellőt ágyba 
dugták, beszéltek hozzá, nem hallotta, feszületet kért, ágytálat, papot stb. 
(Kataleptikus phlegmathorrhea). (Bőséges monytömenysavóval, melynek 
sárgás bűze amilyen orrfacsaró, olyan leküzdhetetlen.) A tévéhipnózissal 
terjedő tömegragály tanulmányozására kormánybizottságot küldenek ki; 
de lévén nem annyira bizottság, mint maga a kormány, korántsem a baj 
leküzdése–és megelőzése módozatait kezdi tárgyalni, hanem azt firtatja – 
miként lehetne a baromfigyárak, inkubátorok, sötétben tenyésztett üzemi 
baromfik stb. tapasztalatait egyesíteni a tévé által indukált tömeghipnózis 
felfedezésével s azt a kormány üdvére–és javára fordítani? Nem volna–e 
lehetséges olyan, inkubátorokkal és baromfigyári sötétben tenyésztett, 
csupán csak festenyzett vízzel alva–táplált, négyszögletes–tehátkönnyen– 
csomagolható–tárolható és tévéhipnózis alatt tartott állampolgárok kite-
nyésztése, akiket egyszer négyévenként vennének elő – szavazáskor –, 
hogy leadván a kormánypártra szavazatukat, visszadugják őket millió-
számra a sötétbe? Ez nagy kormányköltség– megtakarítással, valamint a 
baromfigyári demokrácia végleges megszilárdításával járna ... Mire a 
kormánybizottság befejezi titkos üléseit és beterjeszti messzekalandozó 
Titkos Jelentését, olyan endémia dühöng Anglia szerte, hogy a Külföld, 
az aszkórveszélyre való tekintettel, bezárja kikötőit, fertőtleníti a posta-
forgalmat, filtrálja a távtelefont és karantén alá veszi a szigetországot. A 
vesztegzár és a tömeges satnyakór kettős csapása alatt senyvedő országot 
– mint történetében már annyiszor – nem kormánya menti meg, hanem 
anyjukból szalajtott koca–pszichiáterek kormányfelhatalmazás nélkül 
összeülő ankétja. A lélekegyenészek ,,átéléses áttételről” beszélnek és az 
ankéton lassan kikristályosodik az a kósza remény, hogy „ha megírnák a 
tévétörténet terápiás folytatását, úgy a 'rokonszenvessé sarkított' zsaroló 
piszokfráter fokozatos felépülése, majd diadalmas gyógyulása hasonszen-
vi jobbulást– lábadozást eredményezhetne a tévémegbetegedéses milliók 
körében”. Sokan kárhoztatták Petula Pinafore–t, a színésznőt, akiGoldie 
szerepében „eltúlozta alakítását” és a „boszorkányok–és boszorkányság 
társadalmi helyzetének felmérésekor” az ankéton mindinkább háttérbe 
szorulnak a hagyományos vallások és tudományos módszerek. Kiderült, 
hogy sóbálvánnyá változott orvostudoroknál a szimpatikus mágiához 
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sokkal jobban értenek a törzsi varázslók és bejegyzett boszorkányok. A 
modernnek csúfolt orvostudomány előbb csak defenzívába szorul, majd 
szedi sátorfáját és hanyatt–homlok menekül, ki–merre–lát alapon. Először 
történik, ország–világ láthatja s milliószámra szenvedő tanúja, hogy 
vajákolás–bűbájolás és az ezerszer nevetségessé tett boszorkányráolvasás, 
kellőképpen felfokozva a tévé hatványain: hat ! Százezrek hónaljmirigyét 
gennyeszti–gyullasztja, milliók karizomzatát senyveszti–sorvasztja bőrre–
csontra, kartőtől ujja hegyéig. Már mindennapos látvány e halálkísértetek 
szaladgálása és tüntetők összeverődése a tévéstúdiók előcsarnokában. 
Elözönlik a luxuskocsiparkot, felborogatják az autókat, rekedtre rikácsol-
ják magukat, ahogy sovány torkukon kifér:  

– Goldie–t a máglyára! Boszorkány!  
– A tűzre vele! Tűzre a ringyó Goldie–val!  
Megszületik a néphangulat, lincselnek a hangszórók, a háztetőkre fel-

röppen az országos követelés csóvája.  
– Máglyát nekünk, rajta Goldie–val!  
– Az Égetnivalóval !  
– Máglyára vele, máglyára! 
Ekkor már az Örökifjú Gyönyörűnek (Petula Pinafore–nak) is feltűnik, 

hogy az ezer aszkóros torokból dörgő népharagvás éppenséggel nem em-
lékeztet a görög kórus méltóságteljes bőgésére; és amikor a limewoodi 
stúdiók egyikéből távozni készülve, az aszkórosok őrjöngő tömegével 
találja magát szembe – megszeppen. Ő csak színésznő, szájbarágott sze-
repet mond, szerep szerint alakít – visítozza öblösen és előkelően – s kü-
lönben is, aki végigkisérte a  „ továbbiakat”, tudhatja: a piszokfráter 
O'Harát utolérte méltó büntetése, s mialatt bánatában ( és szégyenében) a 
kastély parkja béli dísztóba öli magát, odabenn, vízihullája kifogásakor 
ünnepli a Dugdale Családi Tanács, hogy megvan a Vagyon. – 

– Bennünket nem érdekel a méltó büntetés, a Dugdale–vagyon, 
őlordsága pereputtya, az egész agyalágyult tévémeskete ! Nem érdekel! 

– A kezünket akarjuk, a karomat akarom épen, ne érje utól a Gonoszt a 
méltó büntetése, ki nem szarja le?! 

– Valaki! Ezt az aszkórt vegye le rólunk! 
– Levenni a rontást! 
– A tévére vele, aki boszorkány mindene van! 
– Ne is próbálja: a szeme se áll jól! Nézd a ringyó nemjóját – még ta-

gadná! 
– Vagy leveszi, vagy máglyára vele! 
– Ha leveszi, akkor is! 



 

443 

– Máglyára! Máglyára! 
Az „elragadó” Petula Pinafore–t testőrei ezegyszer még kimentik szo-

rult helyzetéből. Ezután gondja van rá, hogy távozása előtt (egy oldalkijá-
raton elsurranóban) a küllemét is elváltoztassa. Kiveszi hamisfogait. 
Vesztére. Másnap viszontláthatja magát a DUGDALE TIMES egész olda-
las fényképén; az orvfényképész abban a pillanatban kapta le, amikor a 
jól konzervált negyvenes helyett a rosszul konzervált nyolcvanas benyo-
mását kelti és fogatlan innyel reprodukálhatatlan kifejezéseket mammog. 
Harmadnap a vezércikkek a Népharagnak a kormányra–a kormánynak a 
Népharagra nehezedő nyomásáról, negyednap a nyomás fokozódásáról 
számolnak be. 

Az országos aszkór százával követeli áldozatait. A szükségkoporsók 
után az Aszkóros Militánsok Szakszervezetének százezrei vonulnak, 
megcsupaszított csontkarjaikat mutogatva. Rosszabb, mintha bevernék a 
Parlament összes ablakait. Az emberek sírnak, éltetik a halállal eljegyzet-
teket és egymást beleheccelve – macskazenét adnak kerületi képviselőik-
nek: 

– Nem járja! Ehhez a Legfelső Disznósághoz képest Watergate kis-
miska! 

– Fizessenek, akik elkezdték! Akik gennyesre keresték magukat rajta! 
– A tévének köszönhetjük! A tévé szabadította ránk a ragályt! 
A képviselőház rendkívüli ülésen szavazza meg a tévédráma terápiás 

folytatását.  Börtönőrök felügyelete alatt, dolgozó forgatókönyvírók lázas 
ceruzarágása. Tewkesbridge városka a bájbűvös Tóvidéken. Parókafürtje-
it rázó tévébülbül bemondónő mosollyá olvadása: a Folytatás. Rügyfaka-
dás, virágbaborulás (zene: a kirabolt Schubert forog a sírjában). Fülemüle 
pajzánul fidizik Csalogánnyal (két csőr – közelhozva:) tercben trilláznak 
és nászcikkanással tovaröppennek. Lady Dugdale, a kililiomosodott öz-
vegy (főrangú: kastélycímer) leküzdhetetlen vonzalma a Dalia iránt (pari-
pás–átutazóban). Daliáról nem egy szerencsés véletlen (és hajánál fogva 
odaráncigált epizód) deríti ki, hogy Valaki (?) dúsgazdag úr–és volt mi-
niszterelnök teljes jogú örököse és vér szerinti titkára volt. Az Egymás-
nak–Elígérkezettek egybefonódása hegyen– völgyön: a lakodalmi 
Frigyrelépés országos ünnepe boszorkányégetéssel egybekötve (a proto-
koll–szmoking és nagyestélyi kötelező) ... Még a forgatásához hozzá se 
kezdtek – és az egyetemek orvosi fakultásain már egyre–másra váltják le 
az orvosprofesszorokat, hogy megürült katedrájukat sámánokkal, guruk-
kal és ugandai varázslókkal töltsék be. Ajtót mutatnak a gyógyszervegyé-
szeti gyárak kóbor vigéceinek – a laborokban bongó–dobok, vángók, 
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gugu–döngők, réz kurubilibödönök és mérgezett nyílhegyek sorakoznak. 
A gyógyterápiás tévészkript elkészültekor a százezredik aszkóros hullát 
földelik el, az ENSz elrendeli a vesztegzár megszigorítását, a tévéfertőzé-
ses országos karantén asztmásan levegő után kapkod: lélek a kikötőkön 
se–ki–se–be. 

Valahára! 
A Gyógyulás Napja! A Jóreménység napja, felkelőben! 
Az utcákon, ismeretlenek, bárgyun összekacsintva győzelmi V–jelet 

mutogatnak egymásnak. 
Sámánorvosok és kísértethajtó segédboszorkányok felügyelete alatt, a 

tévénézőtérré átalakított országos kórteremben, kötelezőleg és törvényes 
felelősség terhe mellett, aszkóros milliók nézik végig, izgatott családtag-
jaikkal, a tévérománc „folytatását”. (A Canterbury-i  Fősámán javaslatára 
egyenes adásban – a sámán–konklávé egyhangú döntése szerint. A film 
legyöngíti a terápiás cselekmény szuggesztivitását és korántsincs akkora 
hipnomágikus hatása, mint az egyenesnek.) Folytatás egyenesben, a fris-
sen özvegyült Lady Ottiline önfeledt aranypillangó módjára száll rá az 
átutazó (és ezúttal már rokonszenvessé sarkított) Délceg Ifjúra, akinek 
divatlapilag elnyíló ajkán nemeslelkűsége éppoly nyilvánvaló, mint nyit-
va felejtett nadrághasítékán – csókszomjúsága. Sejthető hangforrásból, 
szörcsögő hangra leszünk figyelmesek. Lihegésük egyre gyorsabb, a 
gyorsulás egyenes arányban áll beleremegésük elédesülésével. Levetett 
farmemadrág a sarokban – rövid snitt. A tetőponthoz közel Lady Ottiline, 
nekrofiliás célokra, felajánlja az Ifjúnak a szomszédos ravatalon felpolcolt 
Lord Dugdale Földi Maradványait – vágás. Az Ifjú Paddy MacKearnan: 
(süldő mosollyal szemérmel; fejét rázza). Lady Spencer–Fitzroy: – 
,,Hiszen az apád. A családban marad” (unszolja). Paddy: – ,,Nem fogad-
hatom el”. Elfogadja. Megteszi. Kisvártatva, gombolkozó babrálással 
farmerjén; röstelkedése megvesztegető:–,,Meg tudsz nekem bocsátani?!” 
– Lady Spencer–Fitzroy (belebabrál Paddy hajába:) – ,,A Boszorkány volt 
a rossz, nem te ...” 

Lassúdad áttűnés, tömlöc–zene. A Boszorkány a Kámzsás Vésztör-
vényszék előtt; cukorsüvegszerű fejek, áristom–világítás. Odakünn mág-
lyaácsolás: máglyaácsolók máglyát ácsolnak, vércsikartas szerkentyű–
csikorgás. Lenhajú Goldie, az utolsó kívánság jogán tükrét kéri, megcin-
cálja magát, hajtornyot igazít. Nem akar rendetlen hajjal, lomposan tupí-
rozva máglyára lépni. Tükrében fel–alá: megnézi inyeit, szájszögletét 
(hogy nem szaladt–e rá az ajakrúzs, ajakrúzsra a kékfesték, kékfestékre a 
műszempilla) és látva, hogy minden rendben – (felvétel!) – aranylamé–
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riszálással indul a máglyára. Nem tudja, hogy nem filmfelvétel és minden 
direktben van; hogy a máglya is, nem felvételi, hanem direkt–máglya. 
Csókhintés, gödröcske–mosoly; máglyahalálát ingerlő–félvállról veszi, 
félmelle–villantja. Nem tudja még, hogy a Sziget Rondabugyrában, a té-
vékemencék Öregördöge, Asmódeus Őbujalenciája elrendezte már, így 
rendezte el. Hogy a lángvillódzás eleinte vetített ugyan, de a rövidzárlat 
valódi. Az se sokáig lappang, sercegve elemészti a szigetelést; a szikra 
nagy ívben a gyúlékonyra pattan, a gyúanyag –– magatehetetlen 
gyúlhatnékjától felajzva vár. Robbanásszerű hurrával lobot vet, a láng 
hajrá–neki – elmohósul, a Díva harisnyanadrágját a körülérő lángnyelv 
perzselni kezdi. Forrasztóláng szúróforrósága – minden átvillan rajta és 
eszébe jut a születéstől a sületésig. Mert már sül is. Mert igen, a Díva, 
félőrülten a rémülettől sülni kezd, de csudálatos tisztánlátásának kiüvölté-
sében az utolsó pillanatokig csupán a ténymegállapításra szorítkozik: 

– Jaj égek! Égek! Égek! 
Ezt többször elismétli mind éktelenebb sivalkodással, míg a torkába 

lemaró füst belé nem fojtja a szót. „És Petula Pinafore a recsegve szakadó 
díszletekkel alázuhanva – eltűnik a tévémilliók látóidege elől. Az orszá-
gos aszkórterem elégedetten nézi végig a boszorkányégetést – hadd lakol-
jon az a nem–jóban–sántikáló! –, noha a gyógyterápiába mindjük beletud-
ja, hogy ártatlan filmtrükkről van szó, az ország lelkiismerete tiszta. Vá-
gás, hirdetések, mosópor, sportautó, délszaki naplámpa, hajókéjút, arc-
krém, havibajvattarúd. Annál rosszabb a lelkiismerete a tévégárda főren-
dezőjének (a Canterbury–i Fősámán döntésébe nem lévén beavatva, hogy 
az adás egyenesben megy). Égnek meredő haját tépve lesi a lángfalba 
süppedő díszletek harsogó zsírsercegését és szaladgálva keresi a statiszták 
között a lepénzelt tettest, akit látatlanba rühes kutyának titulál, mert hogy 
úgy fogja lepuffantani, annyi szent ... amikor egy nyájas–energikus Vas-
marok galléron ragadja és közli: Legfelső Helyről utasítása van, hogy. 
Hány milliót fizetnek ki közpénzekből, hallgatáspénzt, felbérlőnek– felbé-
reltnek, hozzátartozónak, bulvárlapok csahos kopóinak? Ki bánja, kinek 
fáj? Kivilágos–kivirradtig, a minisztertanács permanens ülésben lesi az 
első hírt. Az első gyógyulásról. Az első sámán– bulletint. ,,A hónaljduz-
zanat lappad, a mirigy szabályosan működik. A raktársejtek telülnek, az 
erysipeloid verhenyeg feltisztul; erőteljes sebhegedés, a simaizom kont-
rakciója határozottabb”. Hogy kimondhassa a „nahálaistent”. Hogy elme-
sélhesse, mekkora kő esett le–és hová, az ő miniszteri szívéről. Hogy lám, 
a boszorkányégetés direktben – ,,hatott”. Hogy a színeművésznőért – aki 
álmában se volt boszorkány, csak alakította – valaki bajkeverőnek eszébe 
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ne jusson már misét mondatni: utoljára teszi. Hogy a kormány, a minisz-
teri mennyezetes ágyban, ugyanazzal a jóleső érzéssel hajthassa tompult 
álomra fejét, mint amellyel az általa kormányzott, az egyetemes haladás-
sal fejbekólintott, kábán lógó emberiség. Millió otthonban jelenik meg a 
Doboz képernyőjén a kenetteljesen döcögő Vezérszólam a tévéhíradóban, 
a főminiszter gurgulázza, az udvari boszorkány csettenti, a Korona gya-
gya vigyorral hallgatja: 

– Büszkén mondhatjuk – (megáll, helyére igazgatja vendéghaját– ven-
dégfogát és tokaráncait helyregyűrve, a gigáját feljebbsrófolja :) – büsz-
kén mondhatjuk, hogy aranykorszakunk hajnalának emez avatóestjén, 
dialektikus szintézisünk küszöbére érkeztünk é ne mondja senki, hogy 
van; mert nincs megállás a haladás megszabta úton: íme visszahoztuk a 
boszorkányégetést, egy Magasabb Fokon , a tévénézők milliói előtt. 
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Két római telefonszám. Az elsőt háromszor hívtam életemben, mindany-
nyiszor a telefonkönyvből kerestem ki. A másikat úgy hívják, hogy gyors 
segély, s nem tudom, akkor kell–e tárcsázni, ha tolvajt kap el az ember, 
vagy ha elüti egy autó. De nem innen kezdem. 

Hamlet egyik monológjában körülbelül azt kérdezi: milyen is lehet a 
túlvilág, ahonnan nem jött még vissza halandó. A kérdés egyike a sok 
„Schlampereinek”, ami miatt a tizennyolcadik század megvetette Shakes-
peare–t, s ami semmit sem von le a brit isten értékéből, ki ugyanúgy tu-
dott a semmiből embert teremteni, mint a bibliai. Ha Hamlet valóban hin-
né, hogy a túlvilágról még nem tért vissza senki, mit keresne egy drámá-
ban, amely arra épül, hogy két őrszem a várfokon összetalálkozik Hamlet 
atyjának szellemével, a túlvilágról? De nem kezdem innen sem. 

Onnan kezdem, hogy huszonhat éves koromban hasadozni éreztem 
magam alatt a földet. Kilenc évig igyekeztem kibotorkálni az egyre szű-
kebbnek, sötétebbnek tetsző alagútból, s egyre inkább úgy tudtam csak 
elviselni a helyzetem, ha azt mondtam magamnak: amint a súly még ne-
hezebb lesz, leteszem. Végzek magammal. 

De emlékszem, hogy már kislány koromban úgy gondoltam a halálra, 
mint a legjobb válaszra az élet nyűgeire. Csakhogy akkoriban még élve-
zettel képzeltem el magamnak a halálom: ez vagy az rámtalál, in extremis 
megment, szörnyű lelkiismeret–furdalásai lesznek, mert világos lesz, 
hogy a tőle elszenvedett igazságtalanság kergetett az öngyilkosságba, 
könnyek között bocsánatot kér majd tőlem, mire én nagylelkűen megbo-
csátok ... És így tovább a következő igazságtalanságig. 

Úgy harmincéves lehettem, amikor először gondoltam komolyan a 
magam választotta halálra, már nem azért, hogy bárkit is „büntessek”. 
Meghökkenve fedeztem fel magamban ezzel az új gondolattal egyidőben 
egy másik, eladdig ismeretlen érzést: elvesztettem a halálfélelmem. Egy 
repülőgépen vettem észre először. Rómából Szicíliába vitt egy bádogdo-

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1977. évfolyam 4-5. számában. 



 

448 

boz, minden szélfuvallatra úgy megugrott, mintha tüsszentene. Az utasok 
elzöldült arccal kapaszkodtak biztonsági öveikbe, a mellettem ülő férfi 
minden áron meg akarta nekem gyónni a bűneit, mondván, hogy végszük-
ségben nemcsak a papok oldozhatnak fel. Mibe került volna akkor azt 
mondanom „ego te absolvo”? De a gyávasága, amelyet képtelen voltam 
megérteni, idegesített. Úgy tettem, mintha nem értenék olaszul. Mindösz-
sze azért nem folytattam a magát dobáló gépben a kezemben tartott ma-
gyar könyv olvasását, mert attól tartottam, hogy a többiek hamisnak, 
színpadiasnak vélhetik a nyugalmamat. A gondolat, hogy meghalhatok, 
semmiféle érzelmet nem váltott ki belőlem. Emlékszem, kissé eltöpreng-
tem azon, miként zajlik le egy ilyen légi szerencsétlenség. Valahol olvas-
tam egyszer, hogy egy lengyel stewardess, aki csodával határos módon 
megmenekült egy lezuhant gépből, azt mondta, hogy csak egy hatalmas 
csattanásra emlékszik és más semmire. Vagyis, gondoltam, fájdalommen-
tes halálról van szó, jöhet. Nem mintha különösen rossz kedvem lett volna 
azon az úton, sőt. Az utazás, a várható találkozások, az új élmények való-
színűleg még fel is villanyoztak. Mégis a gép kehes ugrásai között ma-
gamban így filozófáltam: ami jövendő szépet halálommal elvesztek, fö-
lösleges fájlalni, hiszen a halottak nem éreznek. Ami rossztól megkímél a 
repülőszerencsétlenség, az vitathatatlan nyereség. 

Emlékszem egy másik esetre is. Egy alkalommal éj közepén erős gáz-
szagra ébredtem budai lakásomon. Ahelyett, hogy kirohantam volna a 
konyhába elzárni a gázcsapot, nyugodtan a másik oldalamra fordultam és 
aludtam tovább. A dolgot egyébként álmodhattam, hiszen másnap reggel 
felébredtem, nyitott gázcsap, gázmérgezés nélkül. 

Mindkét emlékképben azonban passzív statisztaként állok. Nem tettem 
semmit a halálom sürgetésére, tudomásul vettem, hogy élek, akkor is, ha 
kedvetlenül.  

1971 elején váratlanul mellbevágott egy érzés: minden, amivel az élet-
ben maradásra beszélem rá magam, csak ürügy a gyávaságom kimentésé-
re, az öngyilkosság előli megfutamodásra. Hogy még meg akarok írni egy 
regényt? De hiszen én magam sem szeretek már regényt olvasni. A szer-
ződés, amelyet aláírtam a televíziónál és amelyből még egy egész szép kis 
összeget kapok? Nem érdekel a pénzgyűjtés, kicsi vagy nagy, minden 
összeget kipergetek az ujjaim közül. Még az anyámnak okozott fájdalom-
ról is éreztem, csak kifogás: hány és hány anya vesztette el a gyermekét 
és túlélte? – ,,Az idő minden sebet begyógyít.” – És ha ő mégsem élné 
túl? Ha öngyilkos lenne? Abban sincs semmi rossz. Nem azt mondoga-
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tom–e éppen én, hogy a halál a legkényelmesebb megoldás? Hogyan írta 
József Attila? ,,Életét a halálra csak ráadásul kapta ...” 

Hiába határoztam el magam azon a január eleji napon a halálra, mégis 
nehéz volt eljutnom a végső napig. Egy hónap kellett, hogy felkészüljek. 
Életem legzaklatottabb hónapja volt, ha tán soha üresebbet, eseménytele-
nebbet nem éltem meg. Mindaz, ami történt,  bennem történt, nem körü-
löttem. Az egyetlen külső esemény – egy levél, – amely aztán az utolsó 
lökést adta, nem öngyilkosságom oka, csak katalizátora volt. Mintahogy 
az észak–olasz Longarone katasztrófájáért sem a gát felelős, amely nem 
tudott ellenállni a rázúduló víznek, hanem az erő, amely a zuhatagot rá-
lökte. 

 
* 

1971 január elején elkísértem Y–t az orvosához azzal a kifogással, 
hogy rosszul alszom, írjon fel valami altatót, „Valami jó erőset !” – mon-
dom,  háttal az orvosnak, mert félek, hogy az arcom gyanút ébreszt benne. 
Még akkor is tartok, hogy lecsap rám, amikor a recept már a zsebemben 
van. A bűntudat mondatja velem búcsúzás előtt a hazugságot: ,, Ígérem, 
csak végszükség esetén fordulok az altatóhoz.” Az orvos nyugtatóan 
rámmosolyog: „Mindenkinek joga van tisztességesen aludni.” Akkor hát 
jól alakítottam a nyugodtat, gondolom. De valóban csak alakítottam? 

Miután a fürdőszobában tudom a harminc pasztillát, amiből tizenöt 
elegendő ahhoz, hogy öt óra alatt megállítsa a szívműködést, mint akkurá-
tusan tájékozódom – nagyon nyugodtnak érzem magam. A biztonság te-
szi; hogy nem kell tűrnöm már semmi tűrhetetlent, csak azért, mert nem 
áll technikailag módomban kicsinálni magam. Annak veszélye nélkül, 
hogy megmentsenek! A rémület, hogy az ajtó alól kiszivárgó gáz miatt 
például visszarángassanak az életbe, hogy a hátralévő éveim mondjuk 
bénán, hülyén kínlódjamvégig, kényszerített, hogy tűrjem a létet akkor is, 
amikor már jó ideje túlságosan nehéznek éreztem. Habár külső szemlélő-
nek könnyű, érdekes, izgalmas életnek tűnhetett a sorom, habár én magam 
is hajlandó voltam bármikor szégyenkezve elismerni, hogy sok, sok em-
ber küzdi végig az életét az enyémnél sokkal rosszabb körülmények kö-
zött, anélkül, hogy gyáván meg akarna futamodni. De valóban gyávaság 
elébe menni a halálnak? Nem éppen ehhez kell a legnagyobb bátorság a 
földön? 1971 januárjában először nem tépelődtem rajta. Abban a percben, 
hogy elhatároztam, nem akarok tovább élni, megszakadt bennem valami, 
ami az embert a világhoz köti. Nem érdekelt többé, ki mit gondol rólam, 
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gyávának hisz vagy hősnek, megdöbbenti–e a halálom vagy kiröhög. Fel-
szabadultam. Kilenc évi kínlódás után. 

Azon az estén, amikor végre bal tenyerembe öntöttem a harminc pasz-
tillát, könnyűnek, majdhogy boldognak éreztem magam. Jobb kezemmel 
vizet töltöttem és két nyeléssel magamba söpörtem az egészet. Egy pasz-
tilla megrekedt a fogam alatt, keserű ízét egy almával fojtottam el. Végig 
dőltem az ágyon. Mennyi időbe telik, amíg elalszom? Hosszú, rövid lesz 
az utolsó ébrenlét? Hogyan töltsem addig az időt? Nem éreztem drámai-
nak a pillanatot. úgy gondoltam arra, ami immár feltartóztathatatlanul 
bekövetkezik, mint ha valóban csak arról lenne szó, hogy elalszom, mint 
minden este. Nem voltak „utolsó gondolataim”, nem jutott eszembe sem-
mi különös, nem törtek rám régi emlékek, nem ötlött föl bennem kis vilá-
gom képe nélkülem. Fáztam. Kiléptem a ruhámból és bebújtam a takaró 
alá. Hasra fordultam, mint mindig elalvás előtt és vártam. Azon kaptam 
rajta magam, hogy félhangosan, olaszul mormogom: ,,Quant é facile ... ” 
Azt hiszem, most már megengedhetem magamnak, hogy magyarul be-
széljek, gondoltam vigyorogva és megismételtem: ,,Milyen könnyű ... !” 

Kisvártatva rámtört egy rettenetes remegés. Mintha magasfeszültségű 
áramot vezettek volna belém. Karjaim, lábaim fura, vad koreográfiával 
függetlenítették magukat tőlem. Nevetnem kellett. A torkomból kibugy-
gyanó hang megdermesztett, állaté vagy gépé inkább lehetett volna, mint 
emberé, mint az én hangom. Utolsó emlékképem, hogy a bal karom, 
mintha a mennyezetről becsapódó kígyó lenne, rámzuhant. 

 
* 

Fehér fal a távolban, elől két magas rúd, csúcsukon valami hasasság, 
hosszú zsinór tekeredik alá belőle. Az egész kép igen homályos. ,,Két 
flakonnal kellett volna bevennem ... ” – gondolom. 

 
* 

Az orromban valami cső. Valaki húzza kifelé. Felemelem a kezem, 
hogy segítsek neki. ,,Jól van, nagyszerű!” –– mondja egy férfihang. 

 
* 

Egy kéz felránt, hátam mögé dug egy hideg fémlapot. Arcom fölé be-
úszik egy fémkar. ,,Minek kell engem röntgenezni?” – bosszankodom 
magamban. 

 
* 
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Ez az első három kép, amit a tudatom regisztrál. Pontosan tudom, hogy 
kórházban vagyok. A fehér falak, a rudakra függesztett tranzfúziós edé-
nyek árulják el. Pontosabban, nem tudom, érzem, mert a tárgyak felméré-
se, az összefüggések megértése valahol a tudatküszöb alatt történt. Köd-
gomolyagban érzem magam, amin időről időre átütnek a környező világ 
hangjai, képei. Az első személy, akit fölémhajolni látok: Y., őt is csak egy 
pillanatig, mikor rá szeretnék mosolyogni, már szétfoszlott, mint a pára. 
Felfedezem, hogy két csuklómat gézszalag rögzíti az ágyhoz, vagy valami 
máshoz, fáradt vagyok hozzá, hogy jobban megvizsgáljam. Amikor tisz-
tázni akarom a dolgot, a csuklóm már szabad. Mennyi idő telt el az első 
megfigyelés és a második között, nem érdekel. Előkelő idegennek érzem 
magam, akit semmi sem érint mélyebbről. A kíváncsiság első morzsái 
akkor tűnnek fel, amikor ébrenlétem szakai megnyúlnak. Figyelmesen 
hallgatom azokat, akiknek szavaival pótolhatom azokat a történeteket, 
amelyek az emlékezetem szitáján kihullottak. Úgy hallgatom a beszámo-
lókat, mintha minden valaki mással, valaki sosem látott idegennel történt 
volna. Az elbeszélésnek két pontján úgy érzem, mintha már hallottam 
volna ... Hogy velem történt meg, képtelenségnek érzem. A szemtanúk 
beszámolóinak mozaikjaiból hitetlenkedve rakosgatom össze az életem. 
Mintha távollétemben valaki megélte volna helyettem. A csecsemő érez-
hetne így, ha képes lenne felfogni születése eseményeit. 

Ahelyett, hogy hajnali három óra felé meghaltam volna, mint a har-
minc pasztilla ígérte, reggel fél kilenc körül magamhoz térek. Az altatók-
tól valószínűleg erőtlenül, de tiszta elmével végigfut bennem, mit is tet-
tem előző este, és én, aki úgy hittem, nincs bennem életösztön, feltárcsá-
zom egy kórház számát, amelyben sebészbarátom, Leonardo dolgozik. 
Hogy emlékszem a számára, a mélylélektan csodája. Ha előző nap akar-
tam volna hívni, telefonkönyv nélkül képtelen lettem volna rá. A közpon-
tostól kérem Leonardót, aki úgy egy hete valami vitamintablettával aján-
dékozott meg. Leonardo már vizitet tart, nem tud a készülékhez jönni. 
Bemutatkozom a központosnak és elmondom, hogy bevettem néhány 
pasztillát. Egy ápoló továbbítja szavaim Leonardónak, aki visszaüzen, 
hogy hívjam később. Azt hiszi, allergiás pörsenéseim támadtak a vitamin-
tól; elő szokott fordulni. Az ápoló be sem várja, van–e további mondani-
valóm, rámcsapja a telefont. Újra hívom a kórházat. Ezúttal már kásás a 
hangom, a központos azt hiszi, részeg vagyok, sőt fel is ismeri bennem a 
szép doktor egyik üldözőjét és teketóriázás nélkül megmondja, hová men-
jek, mit csináljak. Csodálatos mód, az erőmből még mindig futja. Gon-
dolkozom. Ha itt nem hallgatnak meg, máshová kell fordulnom. Újra tár-
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csázok. A rendőrséget hívom, agyam ég tudja melyik rekeszéből vonva 
elő a sosem használt számot. Vajon, miért nem este ijedtem meg tettem 
következményétől, akkor, amikor még könnyű lett volna segítséget kérni? 
A telefoncsengésre válaszolónak bediktálom a nevem, címem, de igen 
akadozva, és csak annyit mondok hozzá suttogóra vált hangon, hogy a 
házmesternek van egy kulcsa a lakásomhoz.  

Amikor a mentők rámnyitják az ajtót, a telefonkagylót az éjjeliszek-
rény mellett himbálózva találják, engem mellette, félig lefordulva az ágy-
ról. Mondják, az arcom már szederjes volt, a szívhangok alig hallhatók. 
Amikor az első mentő keze hozzámért, rekedten felüvöltöttem, aztán 
rongybabaként eszméletlenül összeomlottam. (Amikor ezt a részt mesélik, 
agyamból elővillan egy emlékkép: a házmesterné feltépi az ajtót, hallom a 
sikolyát is: ,,Silvia vagyok! Mit tett, teremtőm?!”) A mentők attól tarta-
nak, nem sikerül  élve a kórházba szállítani. A sors kiszámíthatatlan sze-
szélye folytán ugyanoda visznek, ahová reggel kétszer is próbáltam tele-
fonálni. A kórházi ágyon valószínűtlen módon magamhoz térek egy pilla-
natra. Valamimód felmérhettem, hol vagyok, Leonardo nevét motyogom. 
A körülöttem forgolódó ápolók egyike kéri a betegnyilvántartót, hívják le 
Leonardót a sebészetről. Amikor Leonardo meghallja a nevem, bosszúsan 
azon dohog, micsoda hisztérika lehetek, ha egy kis allergiás pörsenés mi-
att képes voltam berobogni a kórházba. ,,Hol a betegem?” – kérdi a por-
tán, ahol hiába keres. ,,A reanimációban” – mondja csodálkozva a portás. 
,,Hová a fenébe dugta az a liba a vitamintablettákat?!” – fut át Leonardo 
agyán, amint kettesével szedi a lépcsőket a félemeleti kórterem örökké 
kulcsra zárt kettős ajtaja felé. 

Már rajtam a szívet dobbanásra serkentő és a légzést helyettem végző 
gép. Leonardo elé teszik a harminc altató üres fioláját. Akkor hát nem a 
vitaminpirulák, gondolja megkönnyebbülten, de nincs ideje az örvende-
zésre, a reanimációs orvosnő kéri, segítsen neki a gyomormosásnál. (Egy 
másik emlékem az elfeledett történések ködéből: egy pohár vagy üveg-
korsó, benne meszes víznek látszó folyadék.) ,,Vajon, hányat vett be?” – 
kérdi Leonardo. A gyomormosás eredménye mindkét orvost meghökken-
ti. A gyomorban nem találnak semmit. Amit bevettem, időközben teljesen 
megemésztődött, felszívódott. ,, Tehát legalább nyolc órával ezelőtt kel-
lett bevennie . . . Ez esetben nem vehetett be ötnél többet, minthogy reg-
gel volt annyi ereje; hogy kihívja a mentőket ... Öt pasztilla azonban nem 
okoz negyedfokú kómát ... ” 

Huszonnégy órán át fekszem önkívületben. A következő huszonnégy 
órában világos percek váltogatják a sötétséget. Ébrenlétem kurta idősza-
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kaiban mindenkivel szóbaelegyedek, aki csak az ágyamhoz közelít. Vé-
kony, erőtlen hangon beszélek, a szavak rettenetesen fárasztanak, de úgy 
látszik, nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki tudja, miért követtem el 
öngyilkosságot. ,,Nem szerelmi csalódásból tettem” – magyarázom –, 
,,sokkal komolyabb okom volt rá.” Múlt időben fogalmazok, mintha vala-
kinek a valóban bekövetkezett haláláról beszélnék. 

A kórteremben töltött harmadik nap után nincs szükségem a barátok és 
az orvosok elbeszéléseire: saját emlékeim vannak. A harmadik naptól 
kezdve ismét részt veszek az életemben, a környezet életében. Már egye-
dül lélegzem, a szívem is magától üt, de még mosdatni, etetni kell. Úgy 
érzem magam, mint egy tengerfenékre süllyedt hajó. Az agyam azonban 
friss. Körülnézek, bámulom a többi beteget. Hat ágy vesz körül. Az egyet-
len, amelyikben elevent látok, a mellettem lévő. Fiatal férfi, mezítlen fel-
sőtesttel ül a felpolcolt párnákon. Amikor észreveszi, hogy ránézek, meg-
szólít. Tegez. Amint felémhajol, olyan közel vagyunk, mintha ölelkezni 
készülnénk. Elmeséli, hogy meztelenül hoztak be, csak egy nagy kötött 
kabátba voltam bugyolálva, nehezen tudtak belőle kibontani, mert az ujja-
im beleakadtak a ritkás szemekbe. Nem vitás, ugyanilyen közelről figyelt 
akkor is, amikor mindez történt, de cseppet sem izgathatta egy ismeretlen 
nő mezítelensége. A mesterséges szívek és tüdők árnyékában ő nem férfi 
és én nem nő: két halandó vagyunk, akinek sikerült elódáznia a halált. 
Illetve ez nem egészen pontos. Nekem át sem villan az agyamon, hogy 
életben maradásom a gyógyszeripar egy műhibájának, voltaképpen egy 
kis csodának köszönhetem. Olyan természetesnek veszem, hogy élek, 
mintha sosem is akartam volna meghalni, mintha örökké kívánnék élni. 
Megdöbbenve hallgatom, hogy ugyanígy érezhettem még az ébrenlét és 
álom összemosódó mezsgyéjén is: amikor egy tiszta pillanatban felmér-
tem, hogy dobálom magam az ágyban, amitől a vénámba vezetett infúziós 
oldat tűje felszakíthatja a csuklóm, én könyörögtem az orvosnak, hogy 
kössön gézzel az ágyhoz ... 

Alig pár szót válthattam a mellettem fekvő fiatal férfival, elszállítják a 
szívbetegek osztályára. Ágya csak rövid ideig marad üresen. A mentők 
egy eszméletét vesztett, középkorú embert hoznak be. A jelenet valószí-
nűleg ugyanaz, mint amikor én érkeztem. Jövés, menés, pattogó, halk 
szavak, gyors és határozott mozdulatok. Egy szempillantás alatt friss ágy-
nemű kerül az ágyra, az ájult férfit lemeztelenítik, orrába illesztik a mes-
terséges táplálék csövét, katétert helyeznek belé, amely az ágya alá füg-
gesztett átlátszó zacskóba továbbítja a vizeletet. (Csak ekkor veszem ész-
re, hogy az én ágyam alatt is ott a sárga lével teli műanyag zacskó, vé-
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kony csöve hozzámköti. A felfedezés meglep. Hogy szégyenkezzem vagy 
zavarba jöjjek, meg sem fordul a fejemben.) Személytelen kíváncsisággal 
nézem a körülöttem történő dolgokat. A ruhátlan férfi a szomszédos 
ágyon olyan, mint egy ormótlan tárgy. Meghökkenek, amikor azt látom, 
hogy az ápolónő megsimogatja a halántékát. 

Megérkeznek a kómás rokonai. Némán nézik a férfit, mást nem tehet-
nek. Az egyik nőről nyilvánvaló, hogy a felesége. Apró üveget húz elő a 
táskájából, az önkívületben lévő ember arcához közelíti. Látja, vagy tán 
csak érzi, hogy nézem, felém fordul, odanyújtja nekem is az üvegcsét: 
,,Csókolja meg! Lourdes–i szenteltvíz.” ,,Nem vagyok katolikus” – hazu-
dom, s a hangom nehezen palástolja megvetésem. Megvetés nem is a jó 
szó arra, amit érzek. Dühös vagyok. Az asszony irreális hite ingerel. 
Ugyanúgy ingerelne, ha planétás embert hozna a férje mellé, vállán papa-
gájjal. Legszívesebben felpattannék és lekevernék neki egy pofont. Elké-
pedve vizsgálom magamon a szokatlan szenvedélyességet. Hová tűnt tü-
relmem, amelyre mindig büszke voltam? Talán, morfondírozok magam-
ban, a vallással szemben sosem voltam igazán toleráns. Pofozkodni azért 
nem kellene, intem magam. Főleg nem ezt a szerencsétlen asszonyt kelle-
ne felképelnem, aki nem vétkes, csak áldozat, őt évszázados örökségek 
butítják, bölcs papok, akik a Vatikán kapui előtt árult hitvány relikviákról 
egy másodpercig sem hiszik, hogy csodatévő, pokoltól mentesítő szentsé-
gek, de akiknek kényelmesebb szemet hunyni a hiszékenység zsibvására 
fölött, mint elfogadhatóan indokolni hatalmukat megvilágosított agyú 
emberek előtt. ,,Ha valakit a vonat alá lökne és azt mondaná, hogy halálá-
ért a vonat felelős, annak mit mondana?” – kérdem az üvegcsés asszony-
tól, és nem tudom, melyikünk van jobban meglepődve, ő, akinek sejtelme 
sincs róla, mit akarok a fura mondattal, vagy én, akiből úgy jött elő a kér-
dés, mintha valaki más fogalmazta volna helyettem, a hátam mögött. 

Szerencsémre hozzám is jönnek látogatók, nem folytathatom a hitvitát. 
Kiderül, nem először látogatnak, mint én hiszem: Rosella azt meséli, hogy 
amikor először bejött a kórterembe, kétségbeesetten belekapaszkodtam a 
kezébe, alig tudta lefejteni magáról az ujjaim, de egyetlen szót sem szól-
tam hozzá, azt sem tudta, értem–e, amit ő mondott, hogy egyáltalán tud-
tam–e, kinek a kezébe kapaszkodom. Mindenki igen kedves, türelmes, 
figyelmes velem. Ahelyett, hogy hálás lennék érte, idegesít. Fáradtnak, 
üresnek, kijátszottnak érzem magam és nem tudok róla számot adni, mi-
ért. Nincs is kedvem hallgatni a barátok derűsre hangolt csevegéseit, be-
csukom a szemem, úgy teszek, mintha aludnék. Hallom, amint suttognak, 
aztán lábujjhegyen távoznak. Egyedül, a fehér falak között, az élőholtak 
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között nyugodtabb vagyok. A gondolattól, hogy előbb-utóbb kikerülök a 
kórházból, vissza az emberek világába, ahol nem zárhatom le a szemem, 
ha már fárasztanak, megrémülök. Idegesen várom az orvos másnapi vizit-
jét. Amikor az ágyamhoz lép, megragadom a zöld köpenyt és szinte sírva 
kérem, ne küldjön még haza, félek. Mitől? – kérdi. Talán saját magamtól, 
mondom ki hosszú tépelődés után; az érzéseimtől, amelyeket mostanában 
nem vagyok képes irányítani. Az orvos elmosolyodik: ,,Nem fenyegeti a 
veszély, hogy hazamegy. Eltelik még egy kis idő, amíg mozdulni tud.” 
Meglepődöm. Amint az orvos kilép a kórteremből, megpróbálok felülni. 
Előtte sosem próbáltam, de biztosra veszem, csakis azért fekszem mozdu-
latlanul az ágyban, mert ehhez van kedvem. Csak a hátgerincemet sikerül 
ívbe görbítenem, a vállam a lepedőre nehezedik, képtelen vagyok akár-
csak egy ujjnyira is felemelkedni. Óriási erőfeszítéssel felemelem a fejem, 
hogy nehéz kődarabként azonnal visszazuhanjon a párnára. Csak másnap 
sikerül felülnöm az ápolónő segítségével. Nyakaskodom, hogy az erőle-
vest, az egyetlen ételt, amit a reggeli teán kívül kapok, egyedül fogyasz-
szam el. A fejem idegen testnek érzem, csak két öklömre támaszkodva 
tudom tartani. Az ágy fölé tolt tálcára könyökölve, meg–megbillenő felső-
testtel, olyan lehetek, mint egy kocsmatöltelék. A gondolat széles vigyor-
ba vonja a szám. 

Este Y. állít be, hozza a postám. Egy magyar könyv és egy képeslap 
gyerekkori barátomtól. Akárhogyan igyekszem, nem tudok visszaemlé-
kezni, mit írhattam neki utolsó levelemben, nem is sejtem, mire válaszol. 
,,Az istenek megáldották képzelőerővel az embert, hogy el tudja tervelni, 
hogyan kellene élnie. Aztán adtak mellé humorérzéket, hogy el tudja vi-
selni, hogyan él.” Újra és újra elolvasom a sorokat. Olyan, mint valami 
földöntúli üzenet a leglényegesebbről. Később belélapozok a könyvbe. 
Novellák, bőven átitatva iróniával. Az egyik sornál hangosan felnevetek. 
Ijedten körülnézek. A teremben mindössze négy emberi test hever, gé-
pekkel serkentett szívek, tüdők. Ágyaik fejénél jobbra és balra televíziós 
készülékfélék függnek, képernyőiket szökdelő vonalak szelik keresztül. A 
baloldali monitor vonala az ágyról ad jelentést: egyenletesen folydogáló 
vízszintes fénycsík: az ágyban fekvő agyában nincsenek gondolatok, a 
test gazdája nem érez semmit. A jobboldali képernyő a szív dobbanását 
jegyzi: apró, ritmikus farkasfogak. Ha elvinnék a jobboldali gépet, a kép-
ernyőről eltűnnének a hegyesszögek: a beteg szíve nem képes egyedül 
végezni munkáját. 

– Mit olvas? 
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Mintha a semmi teremtette volna, ott áll ágyam fejénél a halványzöld 
köpenyes orvos. 

– Magyar novellákat – mondom, boldogan, hogy nem tud beléjük la-
pozni. Röstellem, hogy vidám könyvet olvasok. 

Az orvos felül az ágyammal szemközti asztal sarkára. Látszik, hogy 
beszélgetni akar. Arra gondolok, milyen rettenetes lehet az örökös hajsza, 
amelyben él: örökké versenyt kell futnia a halállal. 

– Nem a munkatempót panaszolom – mondja az orvos. – Az fáraszt, 
hogy érzem, fölösleges munkát végzek. Akit ide egyszer behoznak, ritkán 
hagyja el a kórtermet a saját lábán. A gépekkel meghosszabbítjuk a szer-
vezet vegetatív működését, de nem adjuk vissza a létét. 

– Szerencsére – mondom epésen. – Arra sosem gondol, hogy mi vár 
arra, akit néha sikerül visszavakarnia az életbe? 

– Csak erre gondolok és megrettenek – mondja az orvos pózmentes 
őszinteséggel. 

– Akkor miért csinálják? 
– Én, a magam részéről, az esetek túlnyomó többségében nem is csi-

nálnám. Nem szabadna életben tartani valakit, akiről tudni lehet, hogy ha 
visszakerül a környezetébe, csak nyűg lesz saját magán és azokon, akik 
körülveszik. Vagy akit újra várnak azok a szenvedések, amelyek elől 
megváltás lett volna a halál. 

– Mint engem – vágom rá, magamnak is homályos indítékú agresszivi-
tással. 

Az előző nyugodt, őszinte hangon válaszol: 
– Mint magát, ha így érzi. 
Jól esik, hogy nem kezel hisztérikának vagy enerváltnak. Miért is kelle 

hogy én is gyanakvással vizsgálom magam. Például, amikor végignézem 
a körülöttem fekvőket: a szemközti sarokban egy negyven körüli férfi 
haldoklik szilikózisban, amit kényszerből választott munkájával szerzett 
... Én sosem ismertem az igazi kényszert, a nyomort, az éhséget, hideget 
... Ennek a szilikózisosnak sokkal több joga lett volna önmagával végezni. 

– Nem vet meg azért, amit tettem? – kérdem zavartan. 
– Nem. 
–· Nem is tudja, miért tettem. 
– Bizonyára meg volt rá a nyomós oka. 
– És ha csak szimuláltam a halált? Ha csak több megértésre, segítségre 

vágytam? 
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– Akkor sem. Sőt, talán akkor legkevésbé. Patologikus szörny, aki 
megveti azt, akit olyan körülmények közé juttatott a világ, hogy a halála 
árán juthat csak emberséghez. 

Az orvos csendesen, elgondolkozva beszél, érzik, meggyőződése, amit 
mond. Tisztelet helyett bosszússá tesz, hogy ennyire magam felett állónak 
kell elismerjem. Hát odavágom: 

– Itt mindenki Florence Nightingale! Imponál maguknak, hogy a ter-
mészettel vívott párbajból győztesen kerülhetnek ki! Nem a beteg a fon-
tos, az csak annyi, mint az autóversenyzőnek a pálya: pálya nélkül nem 
lehet versenyezni. Ha az orvosokat itt valóban az emberség vezérelné, 
nem hagynák magukra a betegeket a gyógyulás pillanatában, ellenkező-
leg! Az életbe visszakényszerítettnek van a legtöbb szüksége segítségre! 
Azt hiszi, vidám majális újra ott állni azok között a körülmények között, 
amelyekből az öngyilkossággal akart valaki menekülni? 

Amint kimondtam, elpirultam. Eszembe jut, amire kórházi tartózkodá-
som során egyetlen egyszer sem gondoltam, hogy én hívtam ki a mentő-
ket, én kívánkoztam vissza az életbe. Szerencsémre az orvosnak nincs 
módja válaszolni, mert újra beront a mellettem fekvő eszméletlen férfi 
felesége. Az orvos a fia lehetne, mégis úgy tekint rá, mint a mindenható 
istenre. 

– Jobban van? – kérdi sírós hangon. 
Az orvos egy másodpercig vár a válasszal, aztán olyan határozottan, de 

nem közönyösen, hogy szeretném megszorítani érte a kezét, mondja: 
– Nem asszonyom. Sajnos, nincs remény. Hiszen már tudja, mondtam. 
·– De a szívvonal ... ! – erősködik az asszony. – Szabályos! 
– A gép írja. 
Az asszony pislogva bámulja a kis képernyőt, aztán megkeményíti a 

vonásait, úgy vágja az orvos felé, emelt hangon: 
– A Lourdes–i szenteltvíz segíteni fog! 
Az orvos sarkon fordul és kimegy. Alvást mímelek, később valóban 

elalszom. Nemigen tudom ellenőrizni az idő múlását, karórám nincs ve-
lem, nem érzek különbséget nappal és éjszaka között. Bár már egy ideje 
világos az agyam, nem mindig tudom megkülönböztetni az álomban tör-
ténteket a valóságtól. 

– Nagyon szépet álmodtam – újságolom Leonardónak, aki két műtét 
között gyakran lejön meglátogatni –, csak nem volt rajtam szemüveg, 
nem jól láttam. 

Leonardo felnevet, az asztal üveglapjára állított pohár belerezdül. Ne-
vetése meghökkent, eszem ágában sem volt szellemeskedni, földszagú 



 

458 

realitásnak éreztem, amit kimondtam, de most, a nevetés visszhangjában 
magam sem értem, mit jelent a mondatom. 

Később azt hiszem, hogy azt álmodtam, Zsuzsa és Matyi állnak az 
ágyam mellett, csak néhány perc múlva értem meg, hogy valóban eljöttek 
meglátogatni. Valami mulatságos esetet beszélnek el, híres szórakozott 
barátunkról esik szó, mindhárman őszinte jókedvvel nevetünk, amikor 
egyszer csak elfutja a szemem a könny, elcsuklik a hangom. Az egész 
egyetlen másodperc, Zsuzsáék észre sem veszik, csak én kutatom ma-
gamban szélütötten az okát, de nem lelem, és folytatom a nevetést, ahol 
félbeszakadt. 

Már örülök a látogatóknak. Ha akarnám, sem tudnám elhitetni a világ-
gal, hogy érzéketlenül, átutazó idegenként méregetem. A dolgot kissé 
röstellem is. Aki néhány napja önkezével akart véget vetni az életének, 
lehangoltabb kellene legyen, gondolom. És kevésbé izgága. Furcsa bűn-
tudatfélével tölt el, hogy reggelente már egyedül mosakszom, egyedül 
fésülködöm, hogy kölnivizet használok. (Utóbbit nem egyszerű kacérság-
ból: felfedezem, hogy áthatóan kellemetlen szag árad a pórusaimból; nem 
izzadtság, nem ápolatlanság, inkább valami szervetlen kémiai anyag labo-
ratóriumi szagának tűnik fel. Az is, bólint az orvos, amikor zavartan pa-
naszolom neki, a pórusaimon át távozik a belémszívódott méreg.) Szinte 
megnyugtat, hogy számos dologban még segítségre van szükségem. Bi-
zonytalanul, szemérmesen hívom az ápolónőket, ha elcsúszik a párnám, 
vagy ha az asztallapot szeretném. Attól tartok, terhükre vagyok. 

– Ó istenem, dehogy is! –· kiáltja az éjszakás nővér, amikor őszinte 
megbánással bocsánatot kérek tőle, hogy már egy félórája nyúzom vala-
miért, amiről pontosan tudom, hogy nem adhatja meg. 

– Már hogyan is zavarna? Végre valaki beszél! Rettenetes kórterem ez, 
mint valami kísértethajó! Ez a holdbéli csönd ... ! 

Másnap reggel elegánsan öltözött asszony áll meg az ágyam fejénél. 
– Mi újság? Minden rendben? – kérdi meghitt barátnői hangján. Ne-

kem vadidegennek tűnik fel, és ettől megriadok, azt hiszem, visszaestem. 
Ijedten kutatom az idegen nő vonásait. Valószínűleg észreveszi, mi megy 
végbe bennem, nevetve mondja: 

– Az első éjszaka én voltam az ügyeletes orvos. Félórát sem hagyott 
aludni, sok baj volt magával. 

– Sajnálom – mondom őszintén. És hozzáteszem: – Köszönök min-
dent. 

A mondat szíven üt. Mi az? Köszönöm, hogy visszatereltek ebbe az 
életbe, amely alig néhány napja még olyan nehéznek látszott? Igen, kö-
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szönöm. Nincs kedvem táncra perdülni, de nem ejt kétségbe, hogy élek. 
Úgy veszem a létet, mint az emberi lények természetes állapotát. Megér-
tem, hogy az altatókat követő reggelen segítséget hívtam. Jó terveket sző-
ni: ki akarom olvasni az ágyam melletti könyvet, meg akarom írni ezt az 
egész főpróbát ... Vágyaim vannak: szeretnék friss mozzarella sajtot enni, 
szeretném az újságokat látni ... Mindkettőt megkapom. A sajtot nagy él-
vezettel elfogyasztom, az újságokat képtelen vagyok végigolvasni. Egy 
cikk, amely a múlt héten hidegen hagyott volna, most feldúl. Újra és újra 
kényszerít valami belső erő, hogy elolvassam egy asszony kálváriájának 
történetét, míg csak egész testemben remegve ki nem esik a lap a kezem-
ből. Csodálkozva figyelem magam. Sosem voltam a mások védangyala, 
azt is mondták, önzőn érzéketlen vagyok a mások gondjai iránt. Most 
mintha az egész világ baját én kellene a vállamon vigyem. Érzem, ha nem 
tudok valahogy kimászni a rámzúduló súly alól, beleroppanok. Egyetlen 
védekezésem, hogy elhatározom, nem olvasok többé újságot. 

Önmagammal folytatott vitámból az osztály főorvosa ébreszt fel. Csak 
egyetlen egyszer tisztelt meg az érdeklődésével, még az ébrenlét és önkí-
vület határán, emlékszem, hogy a reflexeimet ellenőrizte. Húnyt szemmel 
bal kezem mutatóujját az orromhoz kellett vinnem. Elvétettem a dolgot, 
orrom helyett a jobb szemem alá nyúltam. Most újra akarja ellenőrizni az 
állapotom. Gyorsan átgondolom: ha előbb a belövés három centis gellert 
kapott jobbra, akkor ha most három centivel az orromtól balra célzok, 
éppen a hegyét fogom érinteni. Becsukom a szemem, ahogy kéri, a bal 
szemem alá koncentrálok és – pontosan oda is szúrok. 

A főorvos csóválja a fejét, műkönnyedséggel a hangjában azonban 
megnyugtat, hogy nincs semmi baj, nem javulhatok egy szempillantás 
alatt, türelmesnek kell lennem. 

Elvigyorodom. Alig várom, hogy a főorvos és sleppje kivonuljon, felü-
lök. Már az egész napot párnákkal körültámogatva töltöm. Felügyelem az 
élőholtakat. Szókratész, miután kiitatták vele a méregpoharat, valahogy 
így búcsúzott ötven bírájától: megyek meghalni, ti továbbélni, és nem 
tudom, melyikünknek jutott a jobb sors. A párnák védőgyűrűjéből úgy 
érzem, talán élni jobb. Talán. 

Egyik este beállít Leonardo. 
– Holnap meglátogat a pszichiáter. Ügyelj arra, amit mondasz. Rajta 

múlik, hogy hazaengednek–e innen, vagy az elmegyógyintézetbe külde-
nek. 

– Mit kell neki mondjak? 
– Hogy szétfeszít az életöröm. 
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Ismeretlenül máris gyűlölöm a pszichiátert. 
Másnap igen kellemes külsejű férfi lép az ágyamhoz. Orvosi köpeny 

helyett magas nyakú pulóverben, szarvasbőr zakóban olyan, amilyennek 
az újfajta amerikai professzorokat mutatják a filmek. Egycsapásra meg-
nyer. És elfeledkezve Leonardo előző napi intelmeiről, arról beszélek 
neki, hogy miért akartam meghalni, s hogy mennyivel könnyebb lenne, ha 
nem hívtam volna ki a mentőket. A pszichiáter kérdezget, én mindenre 
pontosan őszintén válaszolok. Egyhelyütt elmosolyodik. 

– Naiv idealistának tart? – kérdem kissé megbántva. Röstellem is, 
hogy kitárulkoztam előtte. 

– Dehogy! – mondja. – Cinikus fráter lennék, ha naivitásnak ítélném a 
becsületességbe vetett hitét. De jól jegyezze meg: az egyén mindig keve-
sebbet számít az eszménél. Ne várja itt a földön a végítéletet. A földön 
nem léteznek abszolút igazságok; attól még magának is maradéktalanul 
igaza lehet, hogy valaki mást mond, mint maga, és egyesek azt mondják, 
neki van igaza. Ne törődjék az ellenségekkel. Bizonyára talál barátokat, 
akik bíznak magában, hisznek magának. Állítsa őket falként maga és az 
ellenséges világ közé. Azt mondja, igazságtalanságok történtek magával. 
Én azt mondom: még sok történik magával a jövőben is. Az élet nem 
álom. mint a slágerszerző mondja. Tökéletesen érthető, hogy ez leveri, én 
azt is megértem, hogy meg akart halni. A maga helyében talán én is a 
halált választottam volna. De a tudata mélyén élni akart. A mentőket ma-
ga hívta ki. Ez a legnagyobb bizonyíték arra, hogy van ereje elviselni az 
élet további megpróbáltatásait. 

Ágyam szélén aláírja a kilépési engedélyt. Szeme sarkából olva-
som,hogy nem vagyok pszichopatológikus alkat. Először az események 
során úgy érzem, jó, hogy megtörtént, ami megtörtént, s az is, hogy így 
történt. 

– Ha még azt is odaírja – szólok rá a pszichiáterre jókedvűen –, hogy 
igazolja, elragadóan kedves lény vagyok, akkor gondtalanul élhetem le 
életem hátralévő évtizedeit. 

– Szó sem lehet róla! – vág vissza a pszichiáter, csöppet sem tréfásan –, 
saját magának kellene kitöltenie egy igazolást: igazolom, hogy alulírott 
kész megtanulni élni az igazságtalanságok és nehézségei között. Ez az 
egyetlen segítség. 

Másnap elbocsátanak a kórházból. Bizonytalanul lépegetek a folyosón, 
tapogatózom a fal mellett, mint egy vak, meg–megállok. Egy látogató siet 
el mellettem. Y., aki értem jött, hangosan rámszól: ,,Hogyan tudtál kora 
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reggel így beszívni! Nem szégyelled magad?!” A férfi megvetően végig-
mér. 

A kocsiban hátradőlök, mintha sok órás fárasztó munka után lennék. 
Félig hunyt pillák alól nézegetem az ismerős utcákat. Minden egészen 
újnak, másnak tetszik. Mintha most járnék először erre. Hát itt fogok élni, 
gondolom, és kutatom magamban, jó lesz–e, rossz–e nekem itt. Karján 
kisgyerekkel fiatal asszony áll a járdaszélen. Y. fékez, int, menjen át. 

– Azt hiszem, szeretnék egy gyereket – mondom félig önmagamnak. 
Y. rábólint: 

– Pompás ötlet. Kár, hogy nem tört ki ma reggel a harmadik világhábo-
rú, köthetnél érmelegítőt is a katonáknak. 

Ránevetek. 
 
 
 



 

462 

 

ÚJ LÁTÓHATÁR 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 

Fekete fehér igen nem* 
 

Amikor Ingrid reggel a hegyikristály csempékkel körülvett, napot szimbo-
lizáló fürdőszobatükre elé állt, félig–meddig még az álomhoz kötődve 
úgy érezte, megsokszorozódott a teste. Almában hatalmas vízilónőstény-
ként az iszapban hempergett, testének kecsessége kiszállt belőle, s tisztes 
távolból rózsaszínű flamingóként tollait borzolgatva utánozta nehézkes 
mozdulatait. A flamingó könnyedségében volt valami elbűvölő, mégsem 
irigykedett a madárra, mert ezúttal tudta, egyrészt lusta nagysága a békes-
ség és a boldog bujaság okozója, másrészt a madár is ő, ha akarná, magá-
ba nyelhetné, s akkor egyszerre kettős ritmusra táncolna a teste, a 
magábafogadó renyheségével s a befogadott reszkető izgalmával. A tükör 
üvegére közben valóságos alakja tapadt, de ő félig nyitott pillákkal a lá-
tomás világában lebegett, nem akarta, hogy szertefoszoljon. Úgy nyitotta 
meg óvatosan a vízcsapot, hogy halk csobogást hallasson a víz, mint ál-
mában a hasa alatt gomolygó iszap. Végül mégis kénytelen volt szembe-
nézni önmagával, s belátta, talán jobb is így, karcsú derekáról a szertereb-
benő flamingók elraboltak minden fölösleges gömbölydedséget. A sziva-
csért már úgy nyúlt, mint akinek semmi köze az éjszakai nőstényvíziló-
hoz. Amíg mellét szappanozta, a tegnap esti parti és a ma esti meghívás 
járt az eszében, ide–oda táncolóan, mintha tegnap esti vendéglátói hirtelen 
anélkül, hogy elmozdultak volna a helyükről, azokba a karosszékekbe 
helyezkednének el, ahol ma este az ő fogadására várva felpattannak „iga-
zán kedves, hogy eljött”, ,,már régen nem láttuk”, vagyis ugyanazokkal a 
semmitmondó szavakkal, ahogyan tegnap este is köszöntötték. Csak a 
bridgezők nem mozdulnak, azok tegnap se keltek fel, ami nem is csodála-
tos, őket túlságosan leköti a játék ahhoz, hogy ilyen udvariassági dolgok-
kal vesződjenek. Valakinek ma este, akárcsak tegnap, amikor a szalonban 
ültek, kimagasodik néhány lap a kezében és szenilis, embrionális hangon 
selypítheti, ,,ha megnövünk, elmegyünk hutájnak”. 

A selypegő szavakról Béla bácsi rézvörös arca jelent meg a szeme 
előtt. De hiszen ő nincs is ma este meghíva, és alighanem bridgezők sem 
lesznek. Házigazda azonban itt is akad majd, olyan, aki a kötelező vidám-
ságot szolgálón elmond néhány viccet és gutaütéses mosolyú öregasszony 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1978. évfolyam 1-2 számában. 
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is, akiről nem lehet biztosan megállapítani, annak örül–e, hogy úgyse érti 
a történetek csattanóit, vagy annak, hogy végre megértette. 

Öltözőszekrényében hosszasan keresgélt megfelelő ruhadarab után. 
Egyiket se találta megfelelőnek, helyesebben rájött, hogy a ruháit is unja, 
s unja a ráváró léha, kényszeredett nyüzsgéssel megspékelt napot, amely-
hez hozzá kell igazodnia. „És ma sem akad olyan feladat, amely lekötné, 
érdekelné. A cukrászdában megvásárolta az esti vendégségre szóló aján-
dékot, kirakatokat nézegetett, félfüllel unalmas rádióműsort hallgatott, 
miközben inkább arra figyelt, hogy vízilovak ügetnek a tudatában, lom-
hán, hatalmasan, gondtalanul. Igen, a vízilovak gondtalanok. Nem gon-
dolnak sem a halálra, sem az öregségre, ezzel szemben Ingrid egy szép 
napon maga se tudja hogyan csöppent bele, tegnap még ő volt a csinos, a 
fiatal, az aranyoska, felcsap gutaütöttmosolyú öregasszonynak. Amíg 
férjnél volt, azon aggodalmaskodott, nincs ideje a saját gondolataival fog-
lalkozni, most azonban bőven van alkalma az élet hiábavalóságát elemez-
getni. A válás után szép apanázst kapott, s a bankbetétjéből is megélhe-
tett, így fel se merült, hogy valami munkát keressen. Még szerencse, hogy 
olyan gyakran meghívják, hogy néha akad egy férfi. Szerencse? Ingrid 
tudta, egyre inkább unja a vendégségeket és a férfiakat. De elhatározta, 
hogy megpróbálja megvigasztalni magát. Kislánykorában, ha valamiért 
panaszkodott a nagyanyjának, az mindig figyelmeztetően felemelte az 
ujját: ,,Nézd meg a púpos, kezetlen, lábatlan, nyomorék koldusokat. Nem 
szabad panaszkodni, az halálos vétek.” Az ilyesféle emlékeken csak kun-
cogni lehet, a nyomorék koldusok semmit sem segítenek. A mások nyo-
morúsága nem takarja el a saját sebünket. Nem takarja el az élet üressé-
gét. Inkább el kellene henteregni az iszapban, vízilómódra, senkire sem-
mire nem gondolva, csak a napsütésre, a szellő lebegésére, a lenyelhető jó 
falatokra. 

Este is, már a társaság zsongásától körülvéve ugyanezek a gondolatok 
hullámzottak benne. Pedig alapjában véve sikeresen indult az összejöve-
tel. ő érkezett utolsóként, amely nem kis teljesítmény, számításba véve, 
hogy minden elfoglaltság híján alig bírta türtőztetni magát, hogy már jó-
val előbb be ne csapja maga mögött az ajtót. A parkhellyel sem volt baj, s 
alighogy a szalonba lépett, mindenki lelkesen üdvözölte. Ingridet valósá-
gosan széttépik, mondták, nemcsoda, ha sehová sem tud pontosan megér-
kezni. A házigazda igaz akárcsak a tegnapi, vicceket mesélt, de legalább 
nem röhögött előre és a gutaütött mosoly is hiányzott a társaságból. A 
viccek után az európai politikára terelődött a szó, egy nyugalmazott ezre-
des stratégiailag ismertette a helyzetet. Egy sudár növésű, lófogú 
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rádióbemondónő, akiről az a pletyka keringett, jóban van a házigazdával, 
a leromlott közbiztonságról károgott. 

– Szerencse, hogy nincs gyerekem – mondta. 
– Miért? – érdeklődött egy nemes arcélű sígyáros, akinél köztudomá-

súan elég lassan esett le a tantusz. 
– Mindenkit megerőszakolnak – magyarázta a lófogú – és méghozzá 

világos nappal. 
A háziasszony dühösen legyintett, mintha csak a szekszualitás vihar-

felhőit akarná elhessegetni a közeléből. Ingrid feszengve ült a helyén, 
torkig volt ezzel a tereferével, egy régi emlék motoszkált a fejében, s egy-
szerre csak kitört belőle. 

– Játszunk valamit – hadarta teljesen váratlanul. 
Csodálkozva néztek rá. 
– Mit? – kérdezte a házigazda. 
– Csak nem a góra gondol, abban rengeteg bábu van – aggályoskodott 

az ezredes. 
– Ebben egyetlen bábu sincs – mondta Ingrid –, nem kell hozzá sem 

tábla, sem dobókocka, sem kártya, sem rulettgolyó. 
– A fekete fehér igen nem–hez sem kell – vigyorgott a lófogú. 
– Meg a szembekötősdihez sem – jegyezte meg egy vidám, dundi lány, 

aki nagyon szendén tudott pislogni, rossznyelvek szerint háremet tartott 
volna boxolókból, bírkózókból és egyéb izomkolosszusokból, természete-
sen kizárólagosan saját használatra. 

– Egyik játékra sem hasonlít – rázta a fejét Ingrid. – Ez valami egészen 
más. Megrendítő ... Félelmetes. 

– Megrendítő . . . Félelmetes – ismételte az ezredes. – Ilyen patetikus 
szavakat kedvesem maga nem is szokott használni. 

– Erre a játékra nem találok megfelelőbb jelzőt. – Ingrid egészen be-
lemelegedett. – Én csak egyszer játszottam, egyetlen egyszer, ha jól em-
lékszem, nyolcan voltunk. 

– Nyolcan kell játszani? – kérdezte a házigazda. 
– Mindegy hányan játsszák és különösebb játékszabályok sincsenek, 

talán csak egy. Nem szabad hazudni. 
– Nem szabad hazudni? – érdeklődött a háziasszony és gyanakodva 

méregette Ingridet. 
– Akarják játszani? – fordult a társaság felé Ingrid. 
– Még azt se tudjuk, hogyan kell – kacsintott a házigazdára a lófogú. 
– Mielőtt elkezdődik a játék, mindnyájan ünnepélyes fogadalmat te-

szünk – magyarázta Ingrid –, meg kell fogadjuk, hogy a színigazságot 
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mondjuk és azt is, hogy a játék végeztével tudomásul vesszük, kijelenté-
seink csak a játék tartamára szóltak, vagyis elfelejtjük mindazt, amit 
mondtunk és amit hallottunk. 

– Én úgyis mindent elfelejtek – lelkesedett a házigazda. 
– István már szenilisen született – tódította a felesége. 
– Miért kell elfelejteni? – a sígyáros értetlen arcot vágott. 
– Azért, mert különben nem lehetne tovább élni – mondta Ingrid –, 

legalábbis úgy nem, ahogyan azelőtt. 
– Hogy–hogy? – ámuldozott a dundi lány. 
Ingrid egy régi családi képre bámult, az volt az érzése, a festmény te-

kintete követi őt, szigorúan és felelősségrevonóan. Mintha már ült volna 
ezalatt a kép alatt, s akkor is erről a játékról lett volna szó. Egy 
szúrósszemű fekete férfi faggatta. ,,Mondja Ingrid, volt már magának 
viszonya?” Összeborzongott a visszaemlékezéstől. 

– Ja és ... – mondta –, ... csak igennel, nemmel lehet válaszolni. 
A válasz meg is tagadható. 
– Ezt nem értem – mérgelődött a sígyáros. 
– Mit nem értesz ezen? Például arra a kérdésre, okosnak tartod-e ma-

gad, nem kell feleljél – sietett a segítségére a házigazda. 
– Kezdjük – vigyorgott a lófogú. 
– A kezdéssel is csínján kell bánni – folytatta Ingrid –, eleinte köznapi, 

semmitmondó kérdésekkel tapogatózunk és csak, amikor már a játék 
megteremtette a maga hangulatát, akkor szabad a lényegre térni. 

– Mit lehet kérdezni? – kíváncsiskodott a dundi. 
– Mindent – jelentette ki Ingrid ünnepélyesen és még mindig a fest-

ményt figyelte, attól tartott, rögtön kilép a keretből és vállonragadja. 
– Ki kitől kérdez és kinél kezdődik a játék – aggályoskodott a házigaz-

da. 
– Kezdje Ingrid – javasolta az ezredes. 
– Mindenki a szomszédjától kérdez, először balról jobbra, aztán meg-

fordul a kör. – Ingrid belepirult az izgalomba, ő az ezredes és a sígyáros 
között ült. – És most mindenki utánam mondja a fogadalmat: Ünnepélye-
sen fogadjuk ... 

Engedelmesen utánamondták. 
– Maga mindig katona akart lenni? – kezdte Ingrid. 
– Igen. 
– És maga mi akart lenni? – kérdezte a lófogú a háziaszszonytól. 
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– Ez nem jó kérdés – szólt közbe Ingrid –, erre nem lehet igennel, 
nemmel válaszolni. Úgy kellett volna kérdezni, maga is katona akart len-
ni? 

– Nem – válaszolta a háziasszony. 
– Marha muris – újjongott a dundi lány minden meggyőződés nélkül.  
A kérdések és válaszok lagymatagon pattogtak ide–oda, akárcsak az 

unalmas pingpongbemelegítőn, ahol senki se akar nyerni, a játékosok 
mindössze arra ügyelnek, hogy a labda lehetőleg ne essen le az asztalról. 
A társaság egyre fanyalgóbban nézett Ingridre, aki halványan, merev de-
rékkal ült a barokk karosszékben. Közben maga is rájött, felesleges volt 
ebbe a játékba kezdeni. Itt nincs mit kérdezni egymástól és nincs is miről 
számot adni. 

– Amikor utoljára játszottam – kezdte és felemelkedett. Mindnyájan 
feléje fordultak. Ingrid szája széle remegett. – Az egyik részvevő a játék 
után főbelőtte magát. 

– Micsoda meggondolatlanság – hápogott a háziasszony. 
– Mi baja volt? – érdeklődött a sígyáros. 
Ingriddel forogni kezdett a szoba. – Semmi baja nem volt – csattant fel 

magánkívül –, egyszerűen rájött, nem bírja elviselni az igazságot, vagy az 
is lehet, arra jött rá, nem hajlandó ezentúl hazugságban élni. 

Az ezredes tátott szájjal figyelte Ingridet. 
– De hiszen az egész csak játék – morogta. 
– Igen, éppen ez az – folytatta Ingrid még mindig ingerültségtől re-

megve–, ez ennek a játéknak a varázsa. 
– Micsoda? – kérdezte egyszerre a lófogú és a sígyáros. 
Ingrid közben már lehiggadt. Pikégallérját igazgatta, megpróbált moso-

lyogni. 
– Micsoda? – ismételte. A festmény most farkasszemet nézett vele, az-

tán unottan a plafonra bámult, amelyen mintha a kövér vízilovak árnyéka 
lebegett volna. – Hát ez az, amit nem tudok nektek elmagyarázni. 
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ÚJ LÁTÓHATÁR 
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GÖRGEY LÁSZLÓ 

És újra húznak a szalonkák* 
 

Az állomás nyomorúságos állapotban volt. Az épület egy részét találat 
érte és a falak helye most foghíjasan vigyorgott az űrbe. A vágányok mel-
lett halott szerelvények rozsdásodtak, a szemaforok karjai bénán lógtak az 
oszlopokon. A valaha forgalmas étteremben katonalovak álltak bekötve, 
tompán dübögve az alom nélküli padlón. A söntés pultján szüntelenül 
csöpögött a vízcsap, mint öreg emberek szemei, amelyekből nem lehet 
letörölni a könnyeket. Az épület körül, szétszórva, hevert a háború horda-
léka, mint mikor a forgószél felkapja az őszi leveleket, pörget rajtuk 
egyet, majd elejti őket, nem törődve, hová esnek. 

A hajdani váróteremben katonák nyüzsögtek. Szőke, magas, szomorú 
szlávok, apró, izgága üzbégek, mongolok, időtlen ázsiai egykedvűséggel 
az arcukon és feketehajú kaukázusi óriások. Egymás hegyén–hátán to-
longtak, ettek, tetvészkedtek, vagy csak bambán guggoltak hátukkal a 
falnak támaszkodva. Csak egy kis csoport állt külön a többitől. Ezeken jól 
szabott bőrkabát volt, fejükön a világoskék tetejű sapka. Köztük és a többi 
között nemcsak fizikailag volt űr, ebben a légüres térben volt valami fé-
lelmetesség.  

A peronon a háború ember–ürüléke várt a vonatra. Zajdás, testes pa-
rasztasszonyok hatalmas hárászkendőkbe bugyolálva. Élelmet vittek a 
városba ruháért, bútorért, aranyért. Egy csoportban csíkos ruhájú zsidók 
is. Szemükben még a haláltáborok iszonyata. Csak álltak egy csoportban, 
hátuk mögött láthatatlanul villogott a krematóriumok pokoltüze, előttük a 
szabadság, amit értelmük csak lassan fogott fel. De már ösztönösen tud-
ták, hogy a szabadságot nem szabad habzsolni. Apró kortyokban lassan 
kell inni, mint az óbort. Tétován néztek körül, mintha tudták volna, hogy 
ha elérnek oda ahova igyekeztek, nem találnak mást csak pusztulást, meg 
csúfolt zsinagógákat, felszántott temetőket és megtaposott mezuzákat. De 
ötezeresztendős türelemmel várták a vonatot, amely majd egy lépéssel 
távolabb viszi őket a borzalmas múlttól egy bizonytalan, de emberibb 
jövő felé. 

Az apró, szúrós havat könyörtelenül hordta az egyre erősödő szél. Ez 
elől húzódott néhány ember az egyik oldalfal mellé. Szomorú csoport 
volt. Avult, foszladozó katonaköpenyek, gyűrött sapkák, tátongó bakan-

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1979. évfolyam 1. számában. 
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csok, formájukat vesztett csizmák és végletekig elnyűtt zubbonyok, ame-
lyekről régen lekerült a rangjelzés. Ez volt akkor a legyőzöttek egyenru-
hája. És batyuk, silányra sikerült hátizsákok, apró faládák, amelyekben a 
hadifogoly kincsei  rejtőztek. Kevés fehérnemű, amelyben lakodalmat 
ültek a tetvek, házi faragású fakanál, nyeletlen kés, csajka. Talán egy 
imakönyv és olvasó is. A hadifogolynak nem kell sok. Annyi élelem, am-
ennyi megmenti az éhhaláltól, egy edény, amelyből megeszi az ételt, egy 
fedél, hogy meg ne fagyjon. És remény, nagyon sok remény! Hit is. Hit 
önmagában, hit az emberben. Hit az Istenben is, aki ugyan ritkán mutatja 
meg magát, de mégis csak hazahozta őket a végtelen hómezőkről, az em-
beri aljassággal megvert táborok lélekölő borzalmából. Haza! Akármilyen 
áron is, de haza! 

Szorosan egymás mellett álltak, kékre csípett, kesztyűtlen kezükben 
büdösen füstölt az újságpapírba csavart mahorka, amelyet búcsúzásul 
kaptak volt rabtartóiktól, egy darab nyúlósan ragadós fekete kenyérrel 
együtt. 

– Te Andris, ha minden jól megy, te ma már otthon ebédelsz – szólt 
oda egy tömzsi, öregedő férfi a mellette álló fiatalabbiknak. 

– Az lehet, ha idejében megjön ez a nyavalyás vonat, ezredes úr – vá-
laszolta a másik és messzire fricskázta a mahorka végét. 

– Ne titulálgass engem most már, édes fiam – mosolygott a legényre a 
tömzsi. – Vége a háborúnak, nincsenek többé rangok. Mondjad csak, 
hogy Pista bácsi, mint régen, amikor még suttyó legény voltál. Emlékszel 
még, amikor először vittelek húzásra? Aztán beleszippantott a levegőbe. – 
Tudod, hogy nemsokára vége a télnek? Ez már csak olyan tavaszi hó, 
hamar elmegy – verte le a vállára rakódó pelyheket. – Na igyál – nyújtotta 
oda a kulacsát – lehet, hogy csak faszesz, de melegít.  

Andris átvette a kulacsot, húzott belőle egyet és a szeme azon nyom-
ban szikrát vetett. A pocsék szesz mint tüzes szögesdrót égette a száját, 
torkát, de azért hirtelen meleg áradt szét a testében. És ahogy könnyes 
szemmel felnézett, vonatfüstöt látott a kanyarban. 

– Jön a vonat, ezre ... Pista bácsi – mondta visszaadva a kulacsot. 
Furcsa szerelvény volt. A mozdony asztmásan köhögött. Utána két 

személykocsi. Az egyik békebeli Pulmann, csupa elsőosztály, ragyogóan 
tiszta ablakokkal. Még a fehér fejrészek is meg voltak benne. A másik 
kopott másodosztály, ablak nélkül, vedlő ülésekkel. A többi meg teherko-
csi, melyik zárt, melyik nyitott. A tömeg meglódult, de egyszerre meg is 
torpant. A peron és a vonat közé hirtelen katonakordon állt fel, arccal a 
tömegnek. A váróteremből özönlöttek ki a katonák és megrohamozták a 
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szerelvényt. Leginkább a kopott kocsiba és a zárt vagonokba igyekeztek. 
Csak a kéksapkásoknak nyílt egy széles utca és sietség nélkül mentek az 
elsőosztály felé, amelynek ajtaját készségesen rántotta fel egy fegyveres 
ék Ebben is volt valami félelmetes. 

Akkor a tömeg is nekilódult. Legtöbbjének még jutott hely a zárt mar-
havagonokban, de Pista bácsi és Andris már csak egy alacsonyfalú, nyi-
tott kocsiba kapaszkodott fel. Háttal ültek a menetiránynak, szorosan 
egymás mellé húzódva a hideg ellen. Csak ültek a nyitott kocsiban, várták 
a vonat indulását, hogy közelebb kerüljenek az otthonhoz, amelyre a fog-
ságos évek alatt annyit gondoltak. Igen, az otthon gondolata volt a mene-
dék az elveszett évek alatt. Egy meleg szoba, egy frissen vetett ágy, egy 
terített asztal, régen elfelejtettnek hitt ételekkel. 

Andris befelé figyelt, félt a régen várt találkozástól. Hogy a szülei 
megvannak, véletlenül tudta meg a szűrőtáborban. Azt is tudta, hogy a 
már végrehajtott földreform után aligha maradt valamije is az apjának. De 
tulajdonképpen nem is a szüleivel való találkozástól félt. Félt, hogy nem 
találja meg a kapu mellett őrtálló jegenyéket, félt, hogy a fenyősort, 
amelyben a kocsiknak csak lépésben volt szabad hajtaniok, kivágták, 
hogy a házban idegenek vannak. Vajon, mi lett az őzetetőkkel és a vén 
tölgyfával, tövében a hatalmas hangyabollyal? Él–e még a vén 
parádéskocsis, akit apja csak Danyinak hívott, de a gyerekeknek Kundrák 
bácsi volt? Mi lett Domobránnal, a vadőrrel, aki Andrisnak vadászkérdé-
sekben főtekintély volt? 

Nagy sípolás, kiabálás, aztán megrándult a vonat, de nem mozdult. A 
mozdony kikopott kerekei szikrázva forogtak a síneken, míg végre a ne-
gyedik próbálkozásra megmozdult a szerelvény.Lassan cammogott ez a 
hadivonat, elhagyva a város szélén árválkodó, többnyire kiégett házakat. 
Megállt a havazás és a vonat mellett lassan elhúzódó táj szomorú képet 
mutatott. Szántatlan, bevetetlen földek, kihalt falvak, amelyek templomá-
ról ellőtték a tornyot, tervszerűtlenül kivágott erdők mindenfelé. Egy-egy 
kiégett kastély is, amely most nem tudott megbújni az ősfák védelmében. 

De azért ismerős volt a táj. A vonat, Isten tudja miért, már jó ideje 
vesztegelt egy kis állomáson. Andris kinézett a kocsi oldala felett. Persze, 
hiszen ez Körtvélyes volt, ahova olyan sokat járt annakidején. Csak akkor 
muskátli nyílott a főnöki lakás ablakában és a vadgesztenyék majdnem 
beborították az épületet. És az állomás mögött rendszerint várta a sárga 
homokfutó. A bakon mindig József ült, aki Bálint bácsinál a belső inas és 
kocsis kettős szerepét töltötte be. 
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Bálint bácsit az ismerősök és rokonok, de talán a falubeliek iscsak mint 
„mihaszna” Bálintot emlegették. Volt ebben az elnevezésben egy adag 
rosszindulatú igazságtalanság, mert Bálint jól kezdte. Idejében elvégezte a 
hohenheimi gazdasági akadémiát és tizennégyben, mielőtt ezredéhez be-
vonult volna, még gyorsan elvette a szomszédos gróf lányát. Nem hasz-
nált ott sem a lebeszélés, sem az öreg gróf csökönyössége. A fiatalokkal 
nem lehetett beszélni.  Végül is a lány szülei beadták derekukat. A gróf, 
valamikor „a király személye körüli miniszter”, szép hozományt adott a 
lányával. Kövér, bőventermő földeket, jókora darab erdőt és halászati 
jogot a birtok alatti folyóban. Bálint bevonult és csak ritkán tudott sza-
badságra menni. Egy ilyen szabadságból született egy egyetlen fiú, vézna, 
életképtelen csecsemő, akinek halálhíre valahol Galíciában érte. Ezredtár-
sai akkor aggódtak érte, mert Bálint kereste a halált. De a halál olyan, 
mint a megbújt disznó: onnan jön, ahonnan akar. 

Jóskával, aki falubelije volt, végigjárt minden harcteret Limanovától a 
Piavéig. Ott érte őket az összeomlás is. Mire az őszirózsás forradalom 
zűrzavarában és az akkor már megszállott területet védő csehek zárvona-
lán át hazavergődtek, éppen csak, hogy elérték a temetést. Zsófi kontessz, 
a felesége, nem várta ki a háború végét. Elvitte a spanyol járvány. 

Bálint akkor fehérmárvány keresztet állított a park végében szerényke-
dő sírkertbe és egyszerre mintha megbolondult volna. Először csak otthon 
tivornyázott. De amikor konszolidálódtak a viszonyok, a cseh földreform 
után megmaradt birtokot bérbeadta Bach Tóbának, a falubeli hadiszállítá-
sokon meggazdagodott zsidónak.  Két év bérét előre kifizettette magának. 
Avval felment Pestre és amíg a sokezer koronából futotta, ő volt a 
„körtvélyesi nábob”. Eszeveszett mulatozásokban, Alagon és az ügetőn 
szórta a pénzt, amelyet, ha elfogyott, Bach úr szívesen pótolt. Uzsoraka-
matra. A vége ennek az életnek, persze, az lett, hogy egy szép napon Bach 
Tóba benyújtotta a számlát. A birtok nagy részét el kellett adni, csak pár-
száz holdat tartva meg és a halaszati jogot. Jóidőbe tellett, amíg, úgy a 
húszas évek közepén, kijózanodott. De attól kezdve Pest csak ritkán látta, 
a rokonok is csak sátoros ünnepekkor. Bálint begubódzott, előszedte a 
régi gazdásztudományt és néhány év alatt mintagazdaságot teremtett a 
megmaradt földekből. 

Csak az italról nem tudott lemondani. Hálószobájából csigalépcső vitt 
le a pincébe és még nem volt negyven éves, amikor mindenki csak az 
öreg „borszarvú”-nak hívta hatalmas, borvirágos orra miatt. A borhoz 
mást, mint brindzát nem evett, barnazománcos cserépedényből, amelyben 
a fedő ellenére is dáridóztak a muslincák. Ágya mellett ott állt az ötliteres 
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demizson. A tisztilegénységből inassá vedlett Jóska dolga volt, hogy az 
mindig tele legyen. Jóskának, amíg gazdája fiatalabb volt, más kötelmei is 
voltak. Ő szállította a szomszédos falvakból a cigánylányokat, akiket az-
tán megfürdetve, prezentált gazdájának. lzzó feketeszemű hegyesmellű 
cigánylányokat, minél fiatalabbakat, annál jobb. Ez volt a másik gyengéje 
az akkor már „mihaszna” névre hallgató Bálintnak. Korholta is érte a fa-
lubeli plébános, de csak mértékkel. A templomnak Bálint volt a kegyura. 

Lassan elmaradtak mellőle a rokonok. De a fiatalság rajongott érte, 
mert ha leült a billentyűk elé és a basszus mellé letette a pecsétgyűrűt, 
hogy ne kopogjon, ujjai alól égi muzsika szállt fel. Senki olyan szívszag-
gatóan nem tudta eljátszani, hogy az ormódi temetőn végigmenve elvész 
az a pirosbársony keszkenő. Senki nem tudta úgy kipötyögtetni, balkézzel 
a gordonka hangját utánozva, hogy valaki meghal a rózsája után, ha az a 
csipkebokor elszárad. És amikor belevágott a klaviatúrába, mert már látta 
a fergeteg elejét, akkor megremegett a zongora vagy pianinó, akkor sza-
naszét repült a házikisasszony ottfelejtett kottája, akkor összeverődtek a 
sarkak és Sári meg Pistu már járták is. Először csak lassan, tempósan, de 
amikor már égett a kunyhó és ropogott a nád, meggyorsítva, míg végül az 
egész ifjúság ott ropta félkaréjban a jobbkézzel a pikulát cifrázó Bálint 
körül. 

Csárdás után Bálint, aki ebben az időben már jól benne volt a korban, 
megivott egy pohár vékonyan szódás bort. Soha nem többet. De ilyenkor 
kellett a két gyertyát a zongora két sarkára tenni és ilyenkor ültek le még 
az öregek is, akik bejöttek a szomszéd szobákból. A fiatalság a földön, 
bútorokhoz támaszkodvahelyezkedett el. Bálint nem énekelt. Csak úgy 
elmondta a nótákat, halkan kísérve önmagát, alig érintve a billentyűket. 
Mert így hajnal felé csak elmondani lehetett, hogy valakinek hiába kínál-
nak új szeretőt, amikor a régit a császár fehércsákós huszárnakvitte el. 
Csendesen lehetett csak elmondani, hogy valakinek nagyon fáj a szíve, ha 
az ég alján azt a két csillagot nézi, hogy a halásznak fekete gyász van a 
kalapján, mert sírba tette a babáját. Csak időnként, a sorok végén, tett bele 
Bálint egy kis cimbalmot, lefelemenő szomorú futamokkal. Hosszan tar-
tottak ezek a nótázások, bele a koranyári akácillatú reggelekbe, vagy di-
dergő téli hajnalokba, amelyek álmosan kecmeregtek elő a havas éjszaká-
ból. 

Mindez eszébe jutott Andrisnak ott a körtvélyesi állomáson, amíg ke-
gyetlenül fázott a teher kocsiban. Sok minden más is eszébe jutott. Rózsi, 
a gyönyörű cigánylány, akit Jóska kocsis lopott be a szobájába azon a 
nyáron, amikor itt volt száműzetésben, mert hetedikben megbukott szám-
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tanból. Eszébe jutottak az őzlesek, amikor ketten hiába lesték hetekig az 
öreg bakot. Rákászatokra emlékezett, halászlevekre és nyársonsült kecse-
gére, amelyre olyan jól csúszott a folyóban hűtött bor. Jó volt Bálint bá-
csinál lenni – gondolt vissza Andris a végét nem érő diskurzusokra gazda-
ságról, asszonyokról, vadászatról. A beszélgetések vége mindig az lett, 
hogy Bálint elmondta, milyen angyal volt az ő felesége. De erről soha 
másnak, mint Andrisnak nem beszélt. 

Ez mind nagyon régen volt. A szerelvény mellett vasutasforma ember 
ment el. Szerette volna megkérdezni, mi lett a nagybátyjával, de nem 
merte. – Majd otthon megtudok mindent – gondolta és majd orra esett a 
rándítástól, ahogy a vonat megindult. Lassan fogytak a kilométerek, a 
vonat csigatempóban mászott. Most a folyóval párhuzamosan haladtak. A 
füzek és rezgőnyárfák ágai csupaszon, fázósan hajladoztak a telet játszó 
szélben. De Andris, ahogy beleszimatolt a levegőbe, érezte, hogy volt 
ebben a szélben valami aprócska tavasz is. 

– Ehhez itt kellett felnőni – gondolta – ezen a vidéken, ahol minden 
második faluban állt egy–egy nagyobbacska kúria, amit a falubeliek csak 
„a kastély”–nak mondtak. Nem volt ezekben a házakban semmi kastély-
szenű. Egyszerű kúriák voltak, vastag falakkal, a nyáron is hűvös pipázó-
val, a szalonnal, egy rendszerint túlméretezett ebédlővel és egy kisebb, 
meghitt szobával, ahol múlt századbeli bútorok álltak és a falakról ferdére 
festett arcú ősök néztek le. A házak mögött párszáz hold. A falak mögött 
egyszerű birtokosok, akik nem hordtak zergeszakállas kalapot és nem 
pofozták a cselédeket. A földből és a földnek éltek, amelyik a két háború 
között egyre nehezebben biztosította a megélhetést. De gyerekeiket Ma-
gyarországra küldték iskolába és ha valaki megkérdezte tőlük, hogy hová 
valók, mind azt mondta „megszállt területről”. Az idegen uralmat eltűr-
ték, mert a földet nem lehet hűtlenül otthagyni, de fogcsikorgatva törték 
az új nyelvet, ha hivatalokban kellett eljárniok. 

– Andris – nyújtotta oda újra a kulacsát Pista bácsi – te nemsokára 
tényleg otthon leszel. – Majd kis szünet után: 

– Mi a fenéhez fogsz te kezdeni? Mihez fogunk mi mind kezdeni? – 
Andris nem fogadta el az italt és nem válaszolt a kérdésre. 

Most magas töltésen haladt a vonat. Messzire lehetett látni, le a kiön-
tésre, amelynek vize a felszakadó felhők mögül előóvatoskodó napban 
ezüstösen csillogott. Ha a víz visszahúzódott, zsombékos, sással benőtt 
terület maradt utána. Tavasszal és nyáron itt frakkos gólyák lépdeltek 
gondterhelten, csíkot, apróhalat szedve örökké éhes fiaiknak. A zsombé-
kok aljában vadkacsák költöttek a sás védelmében. Beborozott vadászok 
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még gémet is emlegettek, de ez csak mese volt, mert gémet itt emberem-
lékezet óta nem láttak. 

– Itt kezdtem vadászni – gondolta és Szúnyog Jóska jutott eszébe, aki 
olyan biztosan járt a csalóka területen, mint a finomkodó pesti kisasz-
szonyok az aszfalton. 'Élete első vadkacsájára gondolt, meg az akkor még 
túl nagy bőrtarisznyára, amelynek zsinórján büszkén lógatta az első 
zsákmányt. 

– Régen volt, ködbeveszően régen – gondolta, mintha nem is három év 
telt volna el azóta, hogy utoljára itt járt. 

– Nem puskáimat sajnálom – fordult oda hirtelen az öreg tüzérhez. – 
Azt sajnálom, hogy nem járhatom többé a téli álmából ébredő erdőt, hogy 
nem érezhetem orromban a bomlásnakindult avar televényes, fanyar illa-
tát. Igazad van, Pista bácsi, jön a tavasz. De milyen lesz a régen és oly 
sokak által várt tavasz? Mit hoz majd nekem, neked és ennek az egész 
elfelejtett és megtagadott generációnak? – Kérdezted az előbb, mihez 
kezdünk – folytatta. Persze, hogy most majd bele kell köpni a tenyérbe és 
meg kell fogni a dolog végét. De mit engednek majd nekünk csinálni? 
Demokrácia lesz, mondták a táborokban az oktatóink. Rendben van. Ideje 
volt. A társadalom régen megérett a változásra. De félek, túlságosan közel 
vagyunk mi a Kelethez ahhoz, hogy itt igazi demokrácia maradjon. Félek, 
hogy jön az új hit, amelyet majd tűzzel és vassal vernek a fejünkbe, mint 
annak idején István király. Idegen papokkal, idegen lovagokkal. 

– Adok én neked egy tanácsot, Andris öcsém –, mondta az öreg kato-
na. – Ne törjed a fejed a politikán, meg azon, hogy mi lesz. Azt már úgyse 
mi döntjük el. Túlélni! Minden áron túlélni. Mindig erre gondolj – tette 
hozzá szigorúan. – Egyszer a táborban azt mondtad, hogy ha hazakerülsz, 
nem akarsz többé éhes lenni és nem akarsz többé fázni. Erre gondolj. 

Mind a ketten eltűnődtek. A vonat cammogott. Dermesztő hidegben 
nincs kedve az embernek filozófiai párbeszédeket folytatni. 

– Most érünk a határhoz – mondta Andris, amint a szerelvény átcam-
mogott a hevenyészve helyreállított hídon. A folyó piszkosszürkén balla-
gott alattuk, nem törődve, mit visz a hátán. Sokat látott ez a határfolyó, 
sok lovat itattak a vizében. Magyar, szláv, tatár és török, kuruc és labanc, 
mind itt itatott. A folyónak pedig mindegy volt, hogy barát vagy ellenség 
táborozott a partmenti füzesekben. A folyók nem beszélnek. Csak emlé-
keznek. 

– Hát megérkeztünk volna, erre inni kell – és már nyújtotta is a fa-
szeszt Pista bácsi. 
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Ittak mind a ketten, majdnem szertartásosan .. mintha most lett volna 
valójában vége a hosszú útnak, mintha most került volna igazán a hátuk 
mögé a keservesen hosszú tél a hekatombák a fogságos évek. Nem. Nem 
lett könnyes a szemük. De a láthatatlan határon túl mintha érezték volna, 
hogy végre tartoznak valahova, hogy ami egyszerre körülveszi őket, való-
ban az övék, hogy szerves részei egy egésznek, amelyből sarjadtak és 
ahova most rongyosan, de belül töretlenül visszatérnek. 

Andris szedelőzködött. A vonat lassan befutott a megkopott állomásra, 
ahova oly sokszor érkezett és ahonnan oly sokszor indult el. Egy ölelés, 
egy kézszorítás. 

– Kézcsókom édesanyádnak – dörmögte az öreg, amint a másikat átse-
gítette a kocsi oldalán. – Húzásra majd átjövök – tette hozzá, de Andris 
ezt már nem hallotta. 

Ment, elkerülve a főépületet, ki az oldalbejáraton. Az állomás előtti té-
ren most nem álltak konflisok, nem volt taxi és őt sem várta senki. Kihalt 
volt a tér, csak itt–ott sietett egy kopott ember. Nekiindult a hosszú fasor-
nak, ahol tavasszal szerelmes párok szoktak volt sétálni az édes–fanyar 
illatú hársfák alatt. 

– Még négy kilométer – biztatta magát és kicsit megnyomta a lépést. A 
fasor végén szürkén húzódott a zsidótemető fala. Rajta öles, fehéren me-
szelt betűkkel éltették önmagukat a különböző pártok. Csak a fal közepén 
piroslott egy hatalmas sarló és kalapács, vörös volt alatta a felirat is, 
mintha már a színnel is különbözni akart volna a többitől. 

– Az új vallás szimbóluma – gondolta Andris–, vajon átveszi–e majd a 
kereszt helyét? úgy félúton be a városba fekete ember jött vele szembe. 
Fekete volt a haja, tömött bajusza, fekete a kabátja. És fekete volt a hege-
dűtok is, melyet ferdén szorongatott bal hóna alatt. Messziről ismergették 
egymást. 

– Csakhogy vissza tetszett jönni – mutatta meg mind a harminckét fo-
gát a jobb napokat látott hajdani úriprímás és rázta, szorongatta a feléje 
nyújtott kezet. És már sorolta is, hogy a volt bőgőhordozó most rendőr-
tiszt, hogy még mindig Elemér a cimbalmos és Nyigu a brácsás elvesztet-
te ugyan a jobblábát, de már muzsikál. 

– Csak tessék kialudni magát, aztán baseválunk megint – ömlött belőle 
a szó – de ne tessék bejönni a vendéglőbe, nem jó az, ha most sokat lát-
ják. Majd otthon, nálam, ha tetszik üzenni. Szólok Aladárnak is. Csak 
Rudi a második hegedős nem jött vissza. 

Az öreg cigány szemében emlékezés lobbant és dudolni kezdte Andris 
kedvenc nótáját. 
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– Budukám, téged az Isten küldött. Most már tudom, hogy valahogy 
majd csak lesz. – Mondd, milyen világ van most itthon? 

A prímás kicsit elgondolkodott, majd ránézett a fiúra: 
– Nagyságos úr, feljött a kula a víz színére – és belelegyintett a leve-

gőbe. És ebben a mozdulatban benne volt egy elsüllyedt világ, benne volt 
a régi mulatások kedvenc prímásának keserű lemondása. A gőgje is. – De 
azért csak tessék bejönni – mondta búcsúzóul – majd szólok a Halszájú-
nak is. Aztán majd csak szordinóval, ahogy régen. – És már ment is hóna 
alatt hegedűjét szorongatva. 

Valahonnan, emlékezete egy régen lezárt rekeszéből felködlött Andris 
előtt a régi banda, a boszorkányos cimbalmos, a pikulás, aki olyan vidá-
man csipkézte a csárdások cifráját, meg Bőrfej, aki szemtelen volt, mint a 
piaci légy. Aladár is, a tüdővészes kisbőgős, akinek vonója alatt olyan 
szomorúan tudott zokogni a cselló húrja. 

– Ez se lesz többet – gondolta, ahogy felmérte az előtte elnyúló utcát. 
Tudat alatt ott motoszkált fülében egy régi nóta,amikor megütötte fülét 
egy hangszóró zaja. Recsegve jött belőle a „Katyusa”. És Andrisnak ösz-
szeszorult a szíve. Három éven keresztül hallotta ezt a dallamot, táborok-
ban, idegen városokban, romos állomásokon. Lám, ez is idejött, az ópiu-
mos közzene, az idegen nyelv, az új vallás és a kísértetiesen félelmes 
rend. 

– Hogy maga se tudott ottmaradni – szólalt meg mellette egy nyálkás 
hang. Vanek volt, a sánta cipész, kinek szemében gyilkosan ült a gyűlölet. 

– Na jó, hazajött, megmenekült. De itt nincs magára szükség – acsar-
kodott Andrisra –, mert vége a maga világának. Most mi jövünk, a nép, és 
igazságot teszünk, ami magának, meg a fajtájának nem fog tetszeni. Nem 
fogják többet a népet nyúzni. Az urak! – és a hangja itt majdnem sipított. 

Andris nem válaszolt. Mit is mondhatott volna? Mit mondhatott volna 
a sánta Vaneknek és a többi vanekeknek, akiknek a lelke is sánta volt? 
Túlélni! – mondta Pista bácsi – mindig erre gondolj! 

Elege volt a városból, lement az alsó utcákra. – Majd a temetőnél ki-
lyukadok – gondolta. Itt nem volt hangszóró és nem volt vörös zászló 
sem. Léptei üresen kongtak a csendes utcán, amelynek bezárt kapui mö-
gött lapultak a megfélemlített emberek. Egy kapu volt csak nyitva. Lábai 
automatikusan vitték be a barátok templomába. Leereszkedett egy padba. 
Valahol az egyik sarokban, ahol évszázadok óta homály honolt, 
braterkinya morzsolta az olvasót. Messze elől pislákolt az örökmécses. 
Talán ott lakik az Isten – gondolta a megfáradt ember. Imádkozni nem 
tudott, gondolatai dadogva követték egymást. Csak ült a hideg templom-



 

478 

ban, átadta magát az oltár megkopott barokk aranyának, orrába szívta a 
cirádákba régtő! beivódott tömjénillatot és észre sem vette, hogy keze 
öntudatlanul követte a pad faragásait. 

Jó volt itt ülni az üres templomban, megbújva a gyóntatószék mellett, 
amelyben valaha szerzetesek gubbasztottak, télen az öregebbek fejükre 
húzott csuklyával. Itt adtak bocsánatot és vigasztalást. Mária Terézia óta 
miséztek itt a szerzetesek, mise után meg átmentek az iskolába, ahol 
egymást követő generációkat tanítottak járni Aesopus meséiben, majd 
Ovidius és Ciceró világában. Cézár hadjáratait, meg Rákóczi szabadság-
harcát is oktatták. Második Józsefet nem szerették a papok. Metternichet 
sem. De aki a negyvennyolcat nem tudta, azt megbuktatták. 

– Jól tanítottak azok a papok – gondolta, amíg így üldögélt. Nem heje-
hujázó magyarságra, nem gomblyukhazafiságra. Embereket akartak belő-
lünk nevelni, embereket, akik megállják a helyüket.Megálltuk–e? Embe-
rek maradtunk–e – kérdezte befele hallgatózva, de válasz nem jött. 

Sokáig ült ott, majd megnyugodott lélekkel vágott neki a hátralevő út-
nak.  Ahogy a temetőt elhagyta, szekérzörgést hallott maga mögött. 

– Hóha tee! – állította meg a lovat egy bekecses ember. üljön csak fel a 
bajtárs, elviszem a következő faluig. – Jézusmária! Hogy a keserves hét-
szentségit – káromkodta el magát a szekeres ember – csak nem az Andris 
úrfi? – és már ugrott is lefele a szekérről. 

– Jónapot Szmika – mondta csendesen Andris, kibontakozva a pálinka-
szagú ölelésből. Volt abban valami megnyugtató, hogy falujából elsőnek 
ez a vén vadorzó került az útjába. 

– Tessék csak felülni szaporán – mondta az öreg. Gyüa tee, az anyád ... 
Döcögött a roggyant szekér, lépésben húzta a keshedt gebe. Szmika 

meg mesélt. Hogy a nagyságos úrék a városba menekültek „amikor jött a 
front”, hogy a ház áll és, hogy csak egy hónapja jött vissza az uraság. 

– Csak a bútort hordták szét a falubeliek – mondta – de már szedegetik 
össze, apránként. – Már amelyik még megvan – tette hozzá –, de Bálint úr 
is segít. Innen is kerül, onnan is kerül. – Vendég is van – fűzte tovább a 
szót–, Marian naccsága Olykáról. Egy szál ruhában szaladt át, amikor 
Nándi urat agyonverték – tette hozzá olyan magától értetődő természetes-
séggel, mintha mindennapos eseményt mondott volna. – Bálint urat már 
soroltam, ő otthagyta Zsófia–telepet, hogy aszongya még felakasztottak 
volna a csehek. – A fődosztás is meg volt, de valamicske főd azért ma-
radt. Csak az erdőt vették el mind – sercintett egy megvetőt a pipa mellől. 
– De azért – és itt hatalmasat villant az öreg rabsic szeme – éppen tegnap 
vittem fel egy őzcombot, hogy mondok most már szabad. 
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– És az édesanyám? 
– Igen megörült az őznek – mosolygott az öreg vadorzó –, hogy 

aszonta, mégis csak rendes ember maga. Még adott is egy kis pipado-
hányt. Nagy sora van annak mostan, hallja–e. Csak az úrfi után emészti 
magát, mondta is tegnap, hogy jó magának Szmika, a maga fia mán haza-
került, oszt csak befordult a szobába. Nem akart előttem sírni, tetszik tud-
ni, milyen kutyakemény asszony az. 

Igen, Andris tudta, hogy nemcsak az anyja, de a többi anyák is milyen 
erősek. Sokszor erősebbek a férfiaknál. 

Beértek a faluba. 
– Felhajtsak? – kérdezte az öreg. 
– Tegyen csak le itt, innen már magam megyek. 
– Aztán tessék csak üzenni – mondta hamiskásan – kimegyünk majd 

ketten az erdőbe. Puska nincs, csak úgy a magam módján. Meg aztán, 
nemsokára húznak ám – és indulásra noszogatta a lovát. 

Andris befordult a kapun és a két jegenye mintha élő silbakká változott 
volna. Itt volt hát az utolsó háromszáz méter, az egyenes út a fenyők kö-
zött, ahol Kundrák bácsi mindig lépésbe fogta a lovakat. – Ez lesz a leg-
hosszabb – gondolta Andris –, ez a rövid háromszáz méter, ez hosszabb 
lesz, mint az ukrajnai halálmars, mint az elmúlt három év. Tempósan 
ment, pedig futni szeretett volna, végre belül lenni a nagy üvegajtón, 
jobbra fordulni, be a hosszú folyosóra, amelynek falán sűrűn lógtak vala-
ha az őz és szarvas agancsok, be a nagy előszobába, amelynek fogasán, 
tudta, most nem lógnak majd vadásztáskák, snepftollas kalapok és hatal-
mas bundák. 

Aztán egyszerre bent volt a házban. A folyosó fala még mindig tele 
volt aganccsal, csak a nagyláda hiányzott a mélyedésből. 

– Kit keres? – kérdezte egy ismeretlen kis parasztlány, aki szembejött 
vele – az úrék most esznek. 

– Hazajöttem – mondta és elment a szájtátva maradt lány mellett. 
Ment, végig a hosszú folyosón, vonszolta magát, mintha az elmúlt 

évek minden terhe most egyszerre nehezedett volna a vállára. Csak most 
nem összeroppanni, csak most nem gyengének lenni – biztatta saját ma-
gát. Az előszobában letette batyuját és köpenyét felakasztotta Bálint isme-
rős, kopott bekecse és az apja nagybundája mellé. Az ebédlő ajtaja előtt 
megállt.  

– ... a bitang, hogy csak megőrizni vitte el – hallotta belülről Bálint 
hangját. 

Benyitott a szobába. 
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– Mi van ebédre? – kérdezte és szíve a torkában kalapált. Ott ültek 
hárman a nagy asztal mellett. Apja, kis körszakállal. Ez szokatlan volt. 
Marianne néni összezsugorodva mint a susinka és Bálint, kicsit kopottab-
ban, valamivel öregebben, de szemében furcsa fények ugráltak, ahogy 
öccsét meglátta. Apja felemelkedett az asztal végéről. Félúton találkoztak 
és megölelték egymást. Szó nem esett és az ölelés után sokáig néztek 
egymás szemébe, kinyújtott karral tartva egymást. És ez a két férfiszem 
most nagyon egyforma volt, kérdő és simogató, mesélő és lemondó, de 
valahogy mégis bizakodó szempár. 

– Ki a vendég? – állt a nyitott ajtóban az anyja, majd hirtelen kis, ön-
tudatlan felcsuklással. 

– Andris! Andriskám, kisfiam! 
És már egymás karjában voltak, Andris vonta, szorította magához az 

anyját és simogatta a haját meg az aprósírástól remegő vállát. 
– Most már szabad. Ugye Gáspár, most már szabad? – hüppögte csen-

desen az erős kicsi asszony, akit az utóbbi években az Istenen kívül senki 
se látott sírni. 

– De ha maga itt sokáig sír, én éhenhalok – törte meg a fiú a varázsla-
tot, és vitte anyját az asztalfőre. 

– Milyen szőrmók lett maga fiam – mosolygott rá könnyein keresztül 
az anyja –, mindjárt üzenek Gyuláért, a borbélyért. És fürdőt, azonnal 
fürdőt. És tiszta ruhát. Majd csak az apjáét hordja, mert magának semmije 
sem maradt. Ezt a tetveset meg elégetjük – tört ki belőle a gyakorlati há-
ziasszony. 

Andris szeme Bálintot kereste. Ott állt, háttal a társaságnak, nézett ki-
fele az ablakon, ki a téli álmából még nem ébredő tisztásra és a lombtalan 
japánbirs bokrokra. Most hirtelen visszafordult és veres hajára ferdén hul-
lott a koradélutáni napfény. 

– ,,Visszajöttek már a fecskék, tavasz lesz itt újra” – idézte a maga csi-
nálta nótát, amelyik egy májusi éjszakán született még Zsófia–telepen. 

– Isten hozott Andris – hajolt le hozzá ez a toronymagas ember és 
szemében a megvert kutyák szomorúsága ült, a hontalan ember szomorú-
sága, azé, aki mindent elvesztett. 

Közben teríték került az asztalra, valódi tányér, valódi ezüst a fehér ab-
roszon. Ehhez hozzá kellett szokni. A meleg szobához is. És nem volt 
vége a mesélésnek. Többnyire az otthoniak mondták el a három év törté-
netét, a nyilas világot, az összeomlást ,és a megszállást. Andris csak keve-
set beszélt. Hogy lehet azt pár óra alatt elmondani, milyen volt ott kint? 
Így inkább. csak hallgatta a többieket, leginkább Bálintot. Marianne néni 
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sem beszélt, mert azt az éjszakát, amikor férjét agyonverték, nem lehetett 
szóban kifejezni. Csak ült, kicsit eszelős fénnyel a szemében, és gondola-
tai messze jártak. Olykán, amikor Nándival még fiatalok voltak, a gyere-
keknél, akik kirepültek és az unokáknál, akik már soha nem fogják meg-
tudni, milyen is hát egy karácsony a nagyszülőknél. 

Végre Andris is szóhoz jutott. 
– Mi maradt meg? – kérdezte és előre félt a választól. 
Apja helyett Bálint felelt. 
– Meghagytak vagy ötven holdat, de az olyan rossz, hogy abba csak 

bukfencet lehet vetni. – Hanem – és itt felcsillant a gazda szeme – meg-
maradt a bolgárkertészet nagyrésze. Te Andris, ha annak mi hárman neki-
fogunk, abból tisztességesen meg lehet élni. Csak tudni kell hozzá. Aztán 
megmaradt a Sobri is. Most majd kell a csikó, jó áron fogjuk fedeztetni. 
Ne félj, ha mi hárman nekifogunk. Ugye Gáspár? Telegdy Gáspár tempó-
san tömködte a pipáját és elnézően nézett az öccsére. 

– Ne áltassad magad, Bálint – mondta és valahova nagyon messzire 
nézett. – Csinálhatunk mi bolgárkertészetet, meg is élhetünk belőle egy 
darabig. Tegnap már érdeklődött is Gmitro, hogy kivenné harmadosba. 
De meddig engedik nekünk ezt csinálni?  Hát azt hiszed, meghagynak 
nekünk valamit is, ha látják, hogy újra talpraállunk? Még kicsibe sem, 
Bálint, mert a mi fajtánk ideje lejárt, mert az ő szemükben a mi, volt – és 
a voltszót jól  megnyomta – osztályunk még kevés földdel is veszedel-
mes. Mindenképpen veszedelmes és el kell tűnnie. Persze, hogy fogjuk 
csinálni, mert meg kell élni valamiből. Csinálni fogjuk, mert a földhöz 
nem lehetünk hűtlenek, hiszen belőle nőttünk ki. És csinálni fogjuk, mert 
a gyökereket nem lehet csak úgy máról holnapra eltépni. – De ne építs 
légvárakat, Bálint – folytatta és fáradt szürke szeme mintha a már nem 
létező távlatokat kereste volna – a forradalom csak most kezdődik. Majd 
engedik, hogy a paraszt élvezze a földet, amelyet évszázadokon keresztül 
megdolgozott és amire ugyanolyan régen vágyott. Az álom, a birtoklás-
álma, most beteljesült, de a keserű csalódás nincs messze. Megvárják, 
amíg a paraszt talpraállítja az országot. Egy év? Kettő? Talán három. De 
akkor jön az új rend annak minden következményévél és elveszik majd a 
paraszttól a földet, meg az újra felnevelt állatokat. Elveszik az álmait is. 
Gondolod, hogy akkor pont a mi bolgárkertészetünket hagyják meg? 

Sok minden mást is akart még mondani Telegdy Gáspár, de csak le-
gyintett. Hatvanhárom évvel nem lehet új életet kezdeni. Avval csak utó-
védharcot lehet folytatni, tudva, hogy nincs előre, csak hátra. Odafordult 
Bálinthoz. 
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– Nem mára ígérte Geffert a pianínót? Biztosan este hozza. Gyere ad-
dig fát vágni, fogytán a tüzelő. 

Andris egyedül maradt az anyjával. 
– Most aztán fürdeni! És le a rongyokkal. – Adta ki anyja a parancsot. 
– De előbb jöjjön be hozzám, nézze meg, hogy most hogy lakom. 
Ahogy beléptek a szobába, Andris visszahőkölt. Emlékezetében úgy 

élt ez a szoba, mint egy meleg fészek, mint egy menedék, ahova biza-
lommal lehetett belépni. Sokszor jött ide sebes térdekkel vagy megvágott 
ujjakkal, amiket be kellett kötni. Anyja akkor ráfújt a sebre és mindjárt 
nem fájt. Jött később is, apróbb, nagyobb bajaival, amikor nem csak az 
ujja vérzett. Anyjának mindig volt tanácsa, szeretettel terelgette fiát a ser-
dülőkor tekervényein, eligazította az ifjúkor problémáiban és a bimbózó 
szerelmeket úgy tárgyalta meg vele, mintha maga is komolyan vette volna 
őket. 

Most kopár volt a szoba, dísztelen, mint a vízkeresztkor szemétre do-
bott karácsonyfa. Hiányoztak a függönyök, a szőnyegek a családi képek, 
hiányzott minden, ami egy asszony szobáját meleggé  teszi. Csak a két 
mély karosszék maradt meg, az egyiken hatalmas vágás, és a régi varró-
asztalka. A berakott fiókos kasztenen baltanyomok éktelenkedtek és egyik 
lába helyén téglákkal volt feltámasztva. Ehhez a szekrényhez ment most 
az anyja és az egyik fiókot kinyitotta. 

– Ezt magának tartogattam – mondta és elővarázsolt három csomag 
háború előtti cigarettát. Csak anyák tudnak ilyen konokul őrizni valamit. 

A fiú nedvesedő szemmel bontogatta az egyik csomagot. Először csak 
megszagolta a lapos cigarettát, orrában akarta érezni a dohány aromáját, 
ujjait hozzá akarta szoktatni a fogáshoz. Rágyújtott. Szokatlan volt. 
Gyenge, köhögtető a mahorkához szokott tüdőnek. Kicsit meg is szédült a 
szokatlan füsttől és így várt, forgó fejjel, mert tudta, hogy anyja még tar-
togat valamit  számára. 

– Tudom fiam – kezdte az anyja és szeme most nagyon mély volt –, 
tudom, hogy maga most legszívesebben azonnal átmenne Belényesre. Ne 
menjen. Nincs ott senki. Elmenekültek. 

– És Marietta? – kérdezte félhangon a fiú. 
– Marietta nincs és nem is lesz. A menekülés forgatagában férjhez 

ment. Andriskám, Mariettát el kell felejtenie, mint mindent, ami mögöt-
tünk van. 

Andris szeme támpontot keresett, de az anyja szeme messze nézett. 
Csak a petróleumlámpa sárgaréz cirádáit látta. – Most fújjál a szívemre 
anyám – akarta mondani – és a lányt látta maga előtt azon a nyárvégi es-
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tén, amikor utolsó szabadságáról vonult be. Ovális arcát, barna haját, a 
szemét, amelyben cirmos sárga fények ugráltak és amely a csókok után 
mély volt, mint a tenger. – Megvárlak Andris – mondta akkor a lány és 
összefonódott kezüket csak a meginduló vonat szakította szét. – Nézte a 
rézveretet és fülében volt a lány hangja, ahogy az ifjúság arany zengésé-
vel kacagott bele a verbéna illatú júniusi estébe, amikor megkérte a kezét. 
– Olyan ez, mint a sebesülés – gondolta –, először csak az ütést érezni. A 
fájdalom csak később jön. 

Csend volt. Anyja tudta, hogy a fia most temet. Temetéshez csend kell, 
temetés után tor járja és a torhoz ital. 

– Ezt is magának tartogattam – szedett elő egy demizsont a szekrény 
mögül – Bálint elől dugtam el. De ne igya meg egyszerre az egészet. És 
most menjen fürdeni. 

Amíg vetkőzött, anyja az ajtó előtt várta a kirepülő ruhadarabokat. 
– Ezeket most elégetik – gondolta –, máglyára teszik, mint Indiában az 

özvegyeket és arra is gondolt, hogy a rongyos zubbonnyal, foltos nadrág-
gal és megperzselt köpennyel több ég majd el néhány ruhadarabnál. A 
lángok belekapnak a zubbonyba és elég a hajdani büszke aranysujtás, a 
piros hajtóka és minden, amit ezek jelentettek. Égnek majd a hajnali lo-
vaglások, a kiképzés, a bajtársiasság, és a sarkantyúpengés, a Hubertusok 
és ég egy világ,  amely belül már régen odvas volt, mielőtt összeomlott 
volna. 

Rágyújtott, a kád mellé tette a demizsont és a poharat. Beleereszkedett 
a vízbe és minden pórusában érezte a rég nélkülözött fényűzést.  Kéjesen 
ázott a forró vízben, időnként lenyúlt a pohár után és belebámult a gőzzel 
elvegyülő füstbe. Érezte, most nemcsak a valóságos szennyet áztatja le a 
melegvíz. Most olvad le lassan, nagyon lassan, a kéreg, ami belül rakodott 
le. Tudta, hogy most, itt a forró vízben, búcsúzik egy világtól, egy élet-
formától, amelynek szerves része volt, ha nem is értett vele mindig egyet. 

– Eldőlt a nagy per – mondta maga elé. Évszázados per volt és így kel-
lett végződnie, mert túl sok volt a felületesség, a hivalkodás, túl sok volt a 
fitogtatott pecsétgyűrű és csizmaönérzet Sok, túl sok volt a fenn az ernyő 
nincsen kas hányavetisége, a ,,coki paraszt ”, a cselédeken való hideg 
keresztülnézés az urambátyámozá és a kérlekalássanos bokacsattogtatás. 
És túl sok volt a mulasztás, túl sok volt a feladat, amelyet nem tudtak, 
nem mertek, vagy nem akartak elvégezni. Most jön a számadás a könyör-
telen ítélet. És ebbe a könyörtelenségbe belepusztulnak majd az ártatlanok 
is, csak azért mert rossz osztályba születtek. 
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A falu se lesz többet az, ami volt. A jómódú szorgalmas egyszerű sváb 
gazdák kora lejárt. A Geffertek, Úntenerek és Neuhauserek éppen úgy 
eltűnnek, mint mi – és Mazur Pista jutott eszébe, aki mellette esett el egy 
névtelen ukrajnai rozstábla szélén. 

–Miért? 
A kérdés válasz nélkül maradt. Most már egyenesen a demizsonból 

ivott. Kellett a mámor, kellett a felejtés. És aztán valahogy, mintha  biza-
kodás gyülemlett volna fel benne, a fiatalság mindent felülmúló  opti-
mizmusa, melyet, érezte, nem pusztított el a három utolsó év sem. 

 Mozgolódást hallott a folyosó végéről. 
– Most tessék emelni az oldalát – hallotta Untener hangját és tudta, 

hogy a pianínó is hazaérkezett. Kisvártatva messziről a csukott ajtók és a 
bor mámorán keresztül hallotta ahogy Bálint ujjai végigfutnak a billen-
tyűkön.  

– Nincs is olyan nagyon lehangolva – állapította meg és Fülelt. Pár ke-
resgélő, akkord után, először csak egy ujjal, majd egy kis kontrát és óva-
tos cimbalmot is beletéve, már ki tudta venni a melódiát Foszlányokban 
jött a pianínó hangja, és Andris azon vette magát észre, hogy dúdolja a 
nótát, ami messziről jött, sokkal messzebbről mint két becsukott ajtó és 
egy hosszú folyosó. 

– ,, ... ablakodba gyertyát tettél estére ... ” – hallotta Bálint borízű 
hangját, és visszajött a múlt, a végtelen síkságok, amelyeken  odaveszett 
az ifjúság, visszajött Marietta, aki máshoz ment férjhez,  a folyóparti ha-
lászatok és az elszaladt évek. Visszajött Domobrán, aki elesett és az öreg 
Kundrák, akit lelőttek, amikor a lovakat akarta az erdőbe menteni. 

– ,, ... talán bizony szomorúfűz ágból van ... ” – és egy szép, nagyon 
szép asszony jutott eszébe, aki valamikor nagyon régen kézenfogva vezet-
te be a szerelem művészetébe. 

– Túlélni! Mindig erre gondolj! – visszhangzott fülében az öreg katona 
szava. 

– Muzsika mellett még úgysem fürödtem – gondolta és megszárítko-
zott. Sötétben ment be a szobájába, most nem akart kopárságot látni. Csak 
a cserépkályha nyitott ajtaján jött kevés sárga fény. Ágya a régi helyén 
állt, frissen húzva, rajta a bundatakaró. Gyorsan bebújt alája, testét meleg 
járta át és úgy fektébőlnézett bele a kapkodva ugráló lángokba. Messziről, 
nagyon messziről jött most Bálint muzsikája. – ,, ... karabélyból ment a 
golyó szívébe ... ” – és Andris utoljára nyúlt a demizson után. 

Elalvás előtt még eszébe jutott, hogy másnap vasárnap. Reminiscere – 
gondolta –– elő kellene szedni a bakancsot, a lódenkabátot, puskát kellene 
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tisztogatni, mint régen, mert jönnek, rövidesen jönnek a szalonkák. Jön-
nek, pisszegve, alacsonyan repülve a tavaszhoz készülődő erdő fölött, 
amelyben már kénsárgán virágzik a som. Igen, holnap kimegy az erdőbe, 
megnézi a csendesen ballagó patakot és az öreg tölgyfát, tövében a hatal-
mas hangyabollyal. Ma éjjel eltemetjük a múltat – mondta bele a sötét 
szobába. Ma éjjel végleg eltűnik valami, ami kimondhatatlanul szép volt, 
foltjai ellenére is, köddé válnak az álmok és a kihűlt szerelmek. De hol-
nap! Holnap új élet kezdődik, szürkébb, sivárabb, mint a régi. De a fűzfák 
ágain csak megjelennek az első didergően zöld hajtások és nemsokára az 
orgonasövény is lila miseruhába öltözik. Holnap megjönnek a vándorma-
darak, mert nekik nincs háború vagy béke, a kiöntésen 
gondterheltenlépdel majd a gólya és a sás védelmében újra költenek a 
vadkacsák. Holnap tavasz lesz. 

Lecsukódott a szeme és már nem hallotta, hogy ebben a pillanatban 
kanyarodott be a fenyősorba egy zsákmányolt személykocsi, amelynek 
hátsó ülésén két bőrkabátos ember ült, fejükön a kéktetejű sapkával. 
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MIKLÓS ADÁM 

Rámpirítós* 
 

Fedeles, nagy, műanyag vásárlókosarat (evőkosarat?) cipelek, mely barna, 
félméternél hosszabb élű kartondoboznak (is) tűnhet. A vásárolt holmit - 
főként elemózsiát - ebbe tettem. 

Görnyedten vánszorgok egy másik bolt felé, hol további holmikat kí-
vánok beszerezni. A bolt messzebb van, mint hittem. A vállam sajog, 
nyomja a papírláda, ha pedig leveszem, a kezem csavarodik félre. 

Legszívesebben eldobnám ezt az egész ládát, de oly sok minden fonto-
sat vettem, s annyit cipeltem már. Így hát viszem tovább haza. 

A haza - gyermekkorom háza; a ház tehát, hol csecsemő-, 
növőgyermek-, serdülő-, kamasz-, ifjoncéveimet töltöttem - huszonöt 
éves koromig. Anyámmal együtt. 

Már a szobában vagyok, a szobámban, mely tágas, világos, erkélyes és 
különféle emberek települtek bele - rokonok, ismerősök és ismeretlenek. 
Köztük tán anyám is. 

Megfáradtam, de némiképp meg is nyugodtam, hisz bevásárló utam 
véget ért: megpihenhetek. A láda bontásához kezdek. 

Baljós dolog. Összekevertem a vajat meg a tejfölt, a cukrot meg a 
dzsemet; látom, hogy összekevertem és egymásba nyomtam a tojást meg 
a vérkonzervet. A nagy zacskó meleg, kínai ebihalat a jégbehűtött, habos 
tejeskávéba szórtam, az oldalasra kimásztak a friss heringek, a fehér om-
lós kenyérből végeláthatatlan kardhal tátong. 

És nem különítettem el a ruhadarabokat az ételektől!: az imént vásárolt 
sárga ingeken máris nyomot hagyott valami kutyakolbász. A legször-
nyűbb azonban az, hogy elfelejtettem beadni a szennyest - színes ingek és 
alsóneműk tekeregnek a májashurkák alatt. Pfuj! 

A dobozból hangokat hallok hirtelen; nem a kutyakolbász, nem az ebi-
halak, sem nem a fehér cipó élő bélése vonyít, hanem olyasféle sistergés 
ez, mintha zsír pörkölődnék. 

Ijedten nyúlok a nagy dobozban rejlő kisebb papírdobozba, melybe 
már el is felejtettem miket tettem. Tejtermékek bontakoznak ki, ahogy a 
sistergés középpontja felé haladok; kenősajtok, fadobozos francia brie-k 
és sűrített tejszínhabok bomlanak ki kezem nyomán - alaposan összekeve-
redtek. A sistergés annál fenyegetőbbé válik, minél mélyebbre fejtek. 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1979. évfolyam 1. számában. 
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Úgy tűnik, hogy egy különös bio-fizikai vagy fiziko-kémiai jelenség 
tanúi vagyunk; a sajtok a zsírokkal vegyülvén felforrtak, következéskép-
pen a kis doboz hőmérséklete elérte a teknősbékaleves- konzerv forrás-
pontját. Veszélyes helyzet, de nem félek, inkább lusta vagyok. 

Mégis erőt veszek magamon és a ládát a konyhába hurcolom: történje-
nek ott - megfelelő helyen - a vegyi csodák. 

A szívembe csak akkor markol valami, mikor meglátom, hova jutott a 
sistergő folyamat : elérte az ingeket, s bekerítette azt a világoskék inget, 
melyet - most értem, érzem csak igazán - annyira a szívembe zártam. (Ez 
egy igaz-indiai ing, egy indiai estén kaptam ajándékba Londonban, légies 
finomságú vegetáriánus ételek között; a lebegő indiai fiú - maharadzsák 
késői sarja - örök barátsága jeleként húzta rám e gombtalan selyeminget, 
melynek gallérszerű nyaka épp rám illett. ,,Varázsing” - mondta pajko-
san.) 

Kirántom a maharadzsa-inget a sistergő termékek kupacából, de ujjaim 
tudják már, hogy nem sikerült a mentés: a selyem valahol forr. 

Lázasan tapogatom az inget, hogy lokalizáljam a baj forrását, de a mé-
tely mindig másfelől tűnik elő. Ha az ing karjába nyúlok, a vállánál hal-
latszik finom sercegés, ha a vállát kutatom, akkor a hasi részből árad vad, 
szitakötő-zene. 

Most mintha kirajzolódnék valami folt az ing hátán - mindkét kezem-
mel belekapok - oltani, levezetni, megkötni, megfékezni akarom a folya-
matot. Inkább égjen a kezem! 

A kezemmel nem sikerült semmi, a folt egyre nő az ing hátán és söté-
tedik. A konyha fekete kövére dobom a maharadzsainget – a folt üszkö-
södik már – hideg vizet locsolok rá a csapból. 

Hiba volt. Elkeseredetten veszem tudomásul, hogy kémiai ismereteim-
ből semmi sem maradt; és nem tettem meg, amit hónapokkal ezelőtt elha-
tároztam: nem olvastam újra gimnáziumi tankönyveimet. Ezért fizetek 
most. 

A selyeming már nemcsak forr és üszkösödik, hanem egész testében 
remeg és habzó krátereket hevít a hasán. A maharadzsaingnek vége. 

A fájdalom megmerevített, de szemem sarkából meglátom az igazsá-
got: a leégett, felforrt és megkráteresedett ingben egy nagy szelet 
vajaskenyér parázsló körvonalai rajzolódnak ki; olyan ez az önrajz, mint 
amikor gyermekkoromban egy kémiai játékdoboz útmutatásai szerint lát-
hatatlan, de éghető folyadékkal felírtam: ,,Mene Tekel Upharsin!” A fo-
lyadék megszáradván, a betűk maguktól izzani kezdtek, majd végigégtek 
a rajzpapíron. 
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Csak most elektromosság is megtölti a levegőt. A konyha magas elekt-
romos hangon rezonál, a hang frekvenciája egyre magasabb - az ultra-
hangok tudvalevően ölnek - a levegő sistereg körülöttem;  elektromos 
légörvénybe kerültem, félek, megpörgök tengelyem körül: segítség! 

Az ing elüszkösödött, porrá és hamuvá vált. Hanem ott maradt helyén 
egy óriási méretű kenyér-szelet, mely azonban nem vajas,hanem pirítós. 
Kissé tán túlpirult, mert izzik is. 

Az elektromos zümmögés egyre vastagabb lesz, érzékszerveimre tapad 
a sűrű sejtés, a közelgő detonáció előszele. 

A falhoz szorítva meredek a baljós csoda forrására, az izzó pirítósra. 
Az életre kel; rezdül és egyre erőteljesebben ontja magából az elektromos 
csatazajt, a szférák zenéjét, mit a konyhafalak sírva visszhangoznak. 

A pirítós elvetette magát a földtől, úgy húsz centiméterre fölötte lebeg. 
Látom, hogy meg is van kenve valamivel: zsírosan csillog a felszíne. 

A zsíros pirítós iszonyú energiákat lövel magából, olyan, mint egy ra-
kéta, mely kilövése első pillanatában ágaskodik. Én soha, soha nem lát-
tam még ilyet, de nem kívánom ellenségemnek sem e látványt, illetve 
hallványt. A pirítós gyilkos energiát fröcsköl. Lassan körözni kezd - lát-
hatóan még nem határozta el, merre törjön ki. 

Megpróbálok eljutni a konyhaszekrény mögé. 
A pirítós azonban főleg csak vertikálisan mozog (egyelőre). Körülbelül 

egy méternyire emelkedett. 
Még húsz centi vertikálisan. 
Még tíz centiméter. 
Még harminc. 
A konyha túlfeszült. A konyhaajtó kipattan. 
A pirítós nem mozdul - koncentrál. 
Egy szempillantás alatt nyílsebesen és -egyenesen kivág, mint üstökös 

magával rántva üstökét - a közelgő detonáció szelét. Az udvar, a folyo-
sók, a falak és ablakok - az egész ház - úgy zúgnak, mintha ezernyi zuha-
nóbombázó csapott volna rájuk; és mindenek fókuszában lebeg - néhány 
centivel a harmadik emelet szintje felett - az óriási, izzó pirítós szelet. 

A rettegés markában tart, de már nem paralizál; felismertem, hogy a 
halálos veszély nem csak enyém: a pirítós nem csak, és nem egyedül az 
én ellenségem, nemcsak nekem és rám tüzel és explodál, ha eljön a pilla-
nat. Az érdeklődés pördít ki a folyosóra, hol a rácshoz tapadva követem a 
piruló óriás-pirítós pályáját. 

Lefelé tart, balra a második emeletre, hol a Sintér család lakik. Másod-
osztályú szabók a Sintérék, két testvérfiú parasztsorból, kik két hasonló 
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sorú és sorsú leánytestvért vettek el. Számtalan felmenő rokon is lakik 
velük, kiket sohasem tudtam egymástól megkülönböztetni, nem is beszél-
ve a gyermekekről. A sötét, örökárnyékos ablakokban most nem látni 
senkit. 

Pedig más ablakok mái: megteltek rettegő-elrettentő képedéssel. Né-
hányakat a folyosóra húzott a bármelyik pillanatban bekövetkezhető meg-
semmisülés szava. 

Berszényi néni, az első osztályú női szabó fájdalmasan visít; két eme-
lettel Sintérék fölött a kezét csapkodja (voltaképpen imára kulcsolná őket, 
de nincs ereje s kitartása másra, mint csapkodásra - olyan mintha megtap-
solná a halálos pirítóst) ,,Stenem ... stenem ... ” - motyogja időnként, ha 
alábbhagy visítása. Szinte megsajnálom, annyira élethű. 

A pirítós nem kíván Sintérékre csapni. Most fölszökött a negyedik 
emeletre s Ormányi bácsi képe elé ugrott; Ormányi bácsi - a békebeli 
időkben mozitulajdonos, azóta nincstelen - buldog, oroszlán és söröshor-
dó keverékének tekinthető. Bordázata nadrágtartó, sörénye sárga, kutya-
ráncai lemondóak. Nem látszik rajta, hogy rémületében meg is halt. 

Az explózió még várat magára, csak a rém-remegés rázza a házat. 
Schandó néni a földszintről les, arcát moha-szakáll borítja; úgy vélem, 

feddően figyel rám. Ő tudja egyedül, hogy a halálos pirítós az én kony-
hámból (sz)állt elő. ő az egyedüli lény, ki megőrizte lélekjelenlétét s a 
helyzet felismerésére képes. ő a házmester felesége, férje tehát a házmes-
ter, ő a házmesterné. 

Schandó néni mindig bizonyságát adta jó valóságérzékének, mindig ki-
figyelte, megállapította, kinyomozta, ha kiborítottam valamita lépcsőkre, 
vagy a lépcsőházi fordulóba vizeltem. Schandó néni hírből sem ismeri a 
kételyt, tehát a félelmet sem, s most -bár társaként e pillanatban nem áll 
mellette Schandó bácsi - rám mered. 

Elkapom tekintetemet róla - e földszinti lényről - s a tán 10-15 méter-
nyire lebegő pirítósra vetem szemem. Az megugrik jobbra átlósan, magas, 
aszott Szecskáné, sovány, aszott arca felé. De engem már nem is érdekel, 
hogy vajon Szecskánéba robban-e a pirítós szelet; szemem az engem szú-
rósan leső Schandónéra vissza vetem. 

E néni nem fél, s egyedül ő tudja. Már olyan szúrósan néz, hogy egy 
dermesztő gondolatot szuggerál: valami olyat tud, amit én nem tudok. 
Amit még nem tudok. Amiről tudja, hogy én (még) nem tudom. Nem me-
rek farkasszemet nézni vele. 

A pirítósra figyelek, mely ezidáig az aszott Szecskánénit ijesztgette. 
Elugrik magasra s köröznöm kell szememmel, hogy útját követhessem. 
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Köröket ír le a fejem, mint bizonyos bennszülöttek ördögidéző szertartá-
sán; köröket ír a pirítós - egészen elszédülünk - fülem kikapcsolódott. 

Schandó néni nem körözött fejével, csak engem figyelt. Jobbra rántja 
fejét, mint aki valakit egy pillanatra félrehív - rövid, de komoly megbe-
szélésre. Mit akarhat? 

Szemem visszaugrik - a pirítóshoz, fejem kissé hátraszökkent ettől. A 
pirítós felém hőköl, de én - elképesztő módon - nem félek. Nem félek 
tőle. Nem tőle félek. 

Schandó nénitől félek, aki állandóan engem néz és jobbra rángatja a fe-
jét; úgy érzem, ezzel valamit kifejezésre akar juttatni, valami mást, mint 
hogy menjek le hozzá egy rövid, de komoly megbeszélésre. 

Igen! Azt akarja, hogy én is biccentsem fejemet jobbra. 
Megtettem - igazam volt -, Schandó néni helybenhagyólag bólogat. 
A pirítós velem egymagasban áll a levegőben, néhány méternyire. 

Mintha erőt gyűjtene. 
Schandó néni szemét hol a pirítósra szegezi, hol rám, majd biccent 

jobbra. 
Én hol Schandó nénire nézek, hol a pirítósra, majd biccentek - Schandó 

nénire. 
!!! 
Biccentésem véletlenül a pirítósra esett és az megértette a jelt! Megtör-

tént, aminek történnie kellett; a gyilkos kenyérdarab tehát az én produk-
tumom, az történik vele(m), amit én akarok! 

A konyha felé húzom őt, de hirtelen vibrálni kezdek, szemem homá-
lyosul, a korlátnak esem. A rakéta-pirítós orrom elé ugrik, érzem, hogy 
nukleáris bomba rejlik benne. Elvakult szememet megpróbálom a föld-
szint legtávolabbi sarkába vetni - ez még sikerül: a pirítós-bomba a föld-
szintre pottyant. Tudom, nemsokárafel fog robbanni. 

„Meg kéne könyörülnöm e hitvány népségen” - ez az utolsó gondola-
tom -, ,,ha most a napba nézek a pirítós-bomba oda robban, ott alkot lánc-
reakciót.” 

De szemem már elhomályosul és kiszáll belőlem lélegzetem. Testem a 
korláttal együtt a földszintre zuhan. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 

Gyalogosan az Egyenlítő felé* 
(Elbeszélésfűzér) 

 
1. Híd a Kwai folyón 
Mark a vizet bámulta. Egy hídon állt, de már kételkedett benne, hogy ez 
ugyanaz lenne, mint amit abban a filmben látott. Pedig a szálloda 
managere határozottan állította, itt forgatták az angolok? vagy az ameri-
kaiak? a Híd a Kwai folyón–t. Olyan nevű folyó talán nincs is. Hát per-
sze, hogy nincs. Ezt a folyót Bentotának hívják. Arra is emlékszik még, 
hogy a hidat a filmben felrobbantották. Ez meg – lábával megkocogtatta a 
fapallót – meg se rezzen. A filmezés trükkökkel dolgozik. Lehet, valami 
egészen mást robbantottak fel, aztán újra ezt a hidat filmezték, mintha mi 
sem történt volna. Kihúzta magát, megpróbált olyan délcegen lépkedni, 
mint Alec Guiness. Ő alakította a főszerepet, egy rokonszenves őrnagy, 
alezredes vagy ezredes figuráját. A rendfokozat úgyse számít. A film tör-
ténete elmosódott az emlékezetében. Érdekes, hogy az ember mindent 
elfelejt. Azért mégsem egészen mindent. Bal kezében pálcát suhogtatott, 
jobb karjával a levegőbe karolt. 

– Baby – dörmögte a gáláns mozdulathoz félhangosan, közben a film-
színész fanyar mosolyát is igyekezett magára ölteni. Egy pillanatra úgy 
érezte, Alec Guinessként masíroz a Kwai folyón át, s első feleségébe ka-
rol. A felesége girardi kalapot visel, fitos orrára tűz a nap. El kellene 
fályollal takarni. Na de minek? Egy harminc év előtti fitos orrnak nem árt 
a ceyloni nap. 

A vízben pálmalevelek, kókuszdiók és üres konzervdobozok úsztak. 
Mark arra várt, hogy krokodil bukkanjon fel az összegubancolódott sze-
mét alól. Ugyanakkor azzal is tisztában volt, hogy errefelé nincsenek kro-
kodilusok. Itt a tenger közvetlen közelében sós víz áramlik a folyóba, s az 
irritálja a krokodilok szemét. Ennek ellenére kit lephetne meg egy kroko-
dilus? Ha magára vette képzeletben azt az ismeretlen rangjelzésű unifor-
mist, s egy ideig az a régi girardi kalap is mellette lebegett, ha úgyis egy 
felrobbantott hídon sétál, ez is, az is feltételezhető. Az se különös, hogy 
szédül. Hiszen elég kitartóan és elrévülten nézi a vizet. Ha nem is túl ma-
gas a híd, ha a sodrásba kapaszkodik a tekintet, miért lenne meglepő, 
hogy a lábak is utána akarnak lendülni. 

                                                           
* Megjelent az Új Látóhatár 1979. évfolyam 5-6. számában. 
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– Feszesen tartom magam, mint Alec Guiness – bíztatta magát. Attól 
félt, ha nem így tesz, menten nyápic kisfiúvá változik, s neki kell majd 
helyette is ide–oda kapkodni a fejét. Annak a kisfiúnak bizonyára csodá-
latosnak tűnne ez a táj. Nem győzne a folyó két partján egymásba kócoló-
dott pálmafákkal betelni. Nicsak, mennyi van belőlük, ennyi nem volt 
semmiféle füvészkertben található. Az egyiken banánfüzérek sárgállanak, 
a másikon az a kimondhatatlan nevű, kókuszdióhoz hasonló sárga gyü-
mölcs. És lent, a vízreboruló bozótokból fekete–sárgafoltos, hatalmas 
leguánok leselkednek. Az ilyen kisfiú mindent gondosan számba vesz, 
izzadt tenyérrel szorongatná cserkésztőrjét a tokjában, fáradságos a kí-
váncsiságával együtt figyelni. Pláne, ha az embernek időnként összekoc-
can a foga. Hogyan lehet ennyi zöld és sárga színtől borzongani, amikor a 
nap is harsány aranyvörös színben tüzel? 

Hetek óta nem vette be a gyógyszert. Na igen, és a moszkitóhálóján 
akkora lyukak vannak, hogy azokon át a repülőkutyák is berepülhetnének. 
A folyó balpartjáról idelátszik a Bentota Beach kupolája. Ez a legelőke-
lőbb szálloda errefelé. Parkjában elefánton lovagolhat a vendég, rendőrök 
őrzik a bejáratát. Mark nem itt lakott, hanem néhány mérfölddel lejjebb, 
egy jóval szerényebb penzióban. Hirtelen az is valószerűtlennek tűnt, ho-
gyan is került a hídra. Az ember egyszercsak elindul – magyarázta magá-
nak – és aztán idekerül, erre a különös építményre, amelynek az egyik 
végén a gyerekkora, másik végén az a film ólálkodik, de alapjában véve 
mégiscsak egyedül van a saját fogatösszekoccantó jelenével. 

A lába meg–megbicsaklott, a híd korlátjába kellett kapaszkodnia. Egy-
szerre, honnan, honnan nem, fürge fekete férfiak vették körül. Az egyik a 
válla alá nyúlt, aztán egy másik is. Most már két oldalról támogatták. 
Hagyta. Majd megmagyarázza nekik, merre lakik, és akkor minden rend-
be jön. Igen, megmagyarázza nekik, mert akkor már rájött, teljesen más 
irányba haladnak. Ezek egyenesen a dzsungelbe cipelik, villant az emlé-
kezetébe, amikor a föléboruló fák koronája elfedte előle a napot. Ezt a 
gondolatot később elvetette. A dzsungelben nem lehet így sétafikálni. Ott 
késsel kell elvágni az összefonódó liánokat. A dzsungelben sötét van. Itt 
is sötét van. De ez azért mégiscsak más. Az újságban olvasott egyszer egy 
lezuhant platinaszállító repülőgépről. Az a gép valóban az őserdőbe zu-
hant. A helikopter, amellyel a mentőexpedíciót szervezték, mindössze pár 
mérföldre szállt le a szerencsétlenség színhelyétől, hetekig tartott mégis, 
amíg a repülőgépig eljutottak. Igen, az őserdőben nem élnek emberek. De 
akkor hogyan lehetséges, hogy mire az expedíció a géphez ért, a szállít-
mányt már kirabolták. Hiszen a vadállatok nem eszik meg a platinát. Ez 
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furcsa. Örült, hogy ilyen módszeresen tud gondolkozni. Meg aztán az a 
szerencsétlenség máshol történt, a világ másik felén, valahol Dél–
Amerikában. Itt, ebben a rengetegben szaporán haladnak előre, csak a 
hátuk mögött összecsapódó ágak jelzik, hogy elhagyták a hidat és erdőben 
járnak. Majd megmondja nekik a szálloda nevét, és időben visszafordul-
nak. Ehelyett azonban a Kwai folyó nevét ismételgette. Az előtte és mö-
götte haladó és őt támogató szingalézek értetlenül csóválták a fejüket. 
Valószínűleg a szálloda megnevezésétől függ a sorsa. Ezt már egy szűk 
kunyhó mélyében gondolta, amelynek a közepén ült, helyesebben ahová 
lefektették, s valami zsákszerű takarót terítettek rá. A nyaka egy kemény 
tárgyhoz támaszkodott, így a homályos kunyhó tárgyait és a körülötte 
guggoló szingalézeket szemügyre tudta venni. Egyikük angolul is értett 
valamit. A hogyléte felől kérdezősködött. 

– Meglehetősen – motyogta, mintha csak annak az amerikai vendégé-
nek a szavait ismételgetné, aki – de ennek tíz éve is már, legalább olyan 
régi történet, mint az a hídról szóló film – váratlanul vacsora után felállt 
az asztal mellől, és végigvágódott a szőnyegen. Szerencsére orvos is tar-
tózkodott a társaságban, aki múló rosszullétet állapított meg. Szívgyenge-
ség, mondta, mindjárt jobban lesz. Az amerikai hamar magához is tért. 
Egy idő múlva a lábát fájlalta. Lehúzták a cipőjét, kiderült, hogy eltörte a 
bokáját. Elég komplikált törés volt. A lábát sínbe tették. Az csak később 
derült ki, hogy a fejét is bevágta valamibe, abba halt bele. Igen, ilyen vá-
ratlanul történnek a dolgok. Az amerikaira gondolt, s ez annyira elfoglal-
ta, hogy nem tudott a szálloda nevére koncentrálni. Az is zavarta, hogy 
kéretlenül, s a közvetlen körülötte történtektől függetlenül egyik barátjá-
nak a mondása dorombolta körül: A végén aztán egyedül maradsz öre-
gem. Mindegy, hogy fogja valaki a kezedet, vagy sem. A többiek nem 
követik a vetítést. 

– A vetítést– nyögte hangosan, befelé mindenesetre Úgy hallatszott, 
barátjának gordonka hangját utánozza. 

– Miféle vetítés? – tudakolta az, aki angolul is tudott. 
– Híd a Kwai folyón – magyarázta Mark. 
– Itt nincs híd a Kwai folyón át, itt csak a Bentota folyón át van híd – 

makacskodott egy kis fekete ember, nyilván ugyanaz, aki előbb szólt hoz-
zá. 

Ezek úgy látszik Alec Guinessről sem tudnak, pedig milyen jól festett 
az egyenruhában. És a girardi kalapról sem. A fogai egyre gyakrabban 
verődtek össze. Azt sem sejtik, hogy nemsokára felrobban a híd. A szoba 
sarkából egy monguz szeme villogott felé. Úgy parázslott, mint egy meg-
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gyújtott gyújtózsinór. A szingalézek is az állat szemébe néztek, de nem 
látták benne a robbanást, különben guggoló helyzetükből 
talpraszökkentek volna. 

 
2. Gyalogosan az Egyenlítő felé 
Fürge rákok ássák be magukat a tengerparti homokba. Kókusztejfehér 
tajték csillog a hullámokon. A dzsungel felől különös madárfütty csattog. 
Száraz pálmalevelet sodor előttünk a szél. Már nem vagyunk messze a 
folyótól, ahol meghízott leguánok napoznak a köveken. 

– Helló– mondja Rani. 
– Helló – mondom én is, bár útközben már többször üdvözöltük egy-

mást. 
A folyóhoz vezető ösvényre mutatok. 
– Nincsenek ott kígyók? 
– Nincsenek. – Rani tekintetéből mély meggyőződés sugárzik, valószí-

nűtlenül fehér fogai kicsillannak szerecsenszínűre sült arcából. 
– Érdekes – pórbálkozom – a könyvek szerint erre mindenfelé található 

kígyó. Kobra is, meg fekete mamba. 
– Nincsenek – rázza a fejét Rani. 
– Hogy lehet az? – kötöm az ebet a karóhoz. 
– Úgy– magyarázza Rani–, hogy a kígyókat megeszik a monguzok. 
Ez megnyugtatóan hangzik, bátrabban vágok az útnak. Rani szökellve 

halad mellettem. Időnként azért a lábam alá nézek. Ha kígyó nincs is, 
skorpió még lehetséges. Közben Asoka is előkerül valahonnan. Ő is ép-
pen úgy szökdécsel körülöttem, hol előttem, hol mögöttem, mint Rani. 
Koromfekete copfja ide–oda lendül. 

– Hasznos állatok azok a monguzok – ez a kijelentő mondat 
Aszókának szólna, de ő elereszti a füle mellett. 

– A monguzok – ismételem. 
– Mit akarsz a monguzokkal? – bámul rám. 
– Hát a monguzok azok, akik megeszik a kígyókat. 
– Errefelé nincsenek monguzok – mondja. 
– Hát kígyók? 
– Kígyók vannak, miért ne lennének. 
Persze miért ne lennének, ha a monguzokat elvitte a cica. Csak az a kü-

lönös, hogy Rani nem is avatkozik a vitába, hagyja, hogy Asoka szem-
rebbenés nélkül letagadja a hasznos kígyóölőket. Ezen a csodálatos szige-
ten, ahol Buddha fogát őrzik és Ádám lábnyomát a hegytetőn, a vélemé-
nyek békésen megférnek egymás mellett, akárcsak a temetők. Buddhisták, 
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muzulmánok, keresztények. Itt a halál se fenyegető, színes zászlók hirde-
tik az érkezését. A papokét sárga, a közemberekét fehér. Rani az égető-
hely kormos gerendáira mutat. 

– Apát is itt hamvasztották, igen sok arakot ivott – meséli szinte vidá-
man. 

Asoka nagybácsiját a hullámok sodorták el, a katamaránja is a vízbe 
veszett. 

– Most hol van?– faggatom Asókát. 
– Ki? 
– A nagybácsid. 
Úgy mered rám, mintha lóvá akartam volna tenni, aztán kerekre tágul a 

szeme, mosoly karikázik belőle. 
– Nem hallottad, hogy nincs? 
– Nincs? 
– Nincs, elvitte a víz. 
– Asokának alighanem igaza van, mégis meggyorsítom a léptemet, ta-

lán csak azért, hogy jobban mocorogjanak az izmaim, hogy érezzem, va-
gyok. 

– Jó gyorsan tudsz menni – lelkesedik Rani –, pedig olyan öreg vagy 
már. Téged is elhamvasztanak, ha meghalsz, vagy elásnak a öldbe? 

Nyelek egyet, s még gyorsabban szedem a lábam. Egy öreg  Buddha–
szentély felé tartunk. Kis dombtetőn áll, még nem látni, eltakarja szemünk 
elől a dzsungel. 

– Ha így haladnánk toronyirányban, elérnénk az egyenlítőig – magya-
rázom Raninak. 

Úgy tesz, mintha értené, kis idő után mégis megkérdezi. 
– Micsoda az az egyenlítő? 
– Tudod az egy vonal, amely a földgolyót két egyenlő félgömbre oszt-

ja. 
– Hol van az? 
A tenger felé nyújtom a karom. 
– Hát ide vagy száz, kétszáz kilométerre. 
– Ezt honnan tudod? 
– Megtanultam. 
– Abból a könyvből, amelyben a kígyókról olvastál? 
Ráhagyom. 
– Raniból kirobban a kacagás. 
– Oda akarsz menni és egy vonalra akarsz állni, hahaha. 
– Hahahaha – Asokából is árad a jókedv. 
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– De hiszen azt nem lehet, megesznek a cápák. 
Körülcirógat a kacagásuk, csak akkor csitul el, amikor a szentélybe lé-

pünk. 
Asoka és Rani lótuszvirágot helyez Buddha lába elé. Virággal teli te-

nyeremre hajtom én is a homlokom. 
– Buddha alszik – nyújtja ujját a hatalmas szobor felé Rani. 
– Elefánt – csicsergi Asoka, hogy – ő is eláruljon nekem valamit a 

templomi képek jelentéséből. 
– Aki nincs az nincs – mormogom Buddha felé. 
A falak visszhangozzák a szavamat. Buddha vörösremázolt tenyerén 

apró gyík mászik. Varkogó hangot hallat, olyasfélét, mintha valaki ciri-
pelve ugatna. A tenger felől nógató dallam zendül: Hója, hója! A férfié-
nek szopránba csuklik. Görnyedő, fekete árnyékok takarják el a színes 
mozaikokat, hálóikat húzzák a szingalézek. 

 
3. Hány óra van délután kettőkor? 
Annak a földbevájt gödörnek a létezése egyre bizonyosabbnak látszott. 
Igazán ijesztővé azonban csak akkor vált, amikor a helyét is ki lehetett 
tapintani. Ott van, ott kell lennie, ahol az ember élt. Ilyen magától értető-
dő egyszerűséggel figyelmeztetett az elhelyezkedésére. Ez a felismerés 
ugyanakkor egérutat is kínált. Utazni kell, utazni egyre messzebbre, egyre 
valószerűtlenebb tájékra. Ott a gödör már nem olyan pontosan körülhatá-
rolható, villamossal, pár állomásnyi időbefektetéssel, a terepszemlélő 
magabiztonságával nem lehet előre becserkészni. Egyszóval, ha nem 
egyetlen helyhez kötött, hanem majd „ valahol” fordul elő, sokat veszít 
fenyegető valóságízéből. Azért megfutamodni előle így sem lehet. Ez 
Ratnapurában sem sikerült, ahol a drágakőbányászok munkáját tanulmá-
nyozta. 

– Milyen ott lenn? – kérdezte az agyagos gödör mélyén guggoló szin-
galéztől. 

Az nem értette, mit akar tőle, gyertyáttartó kezével a másik kezében 
összegyűlt sárra világított, valószínűleg azt akarta megmutatni, hogy sem 
zafir, sem rubin nem rejtőzik az összekapart agyagban. 

Dehát meddig kell utazni, hogy elfelejtődjön a gödör gondolata, vagy 
hogy valamilyen formában összefollyon a létezéssel, azzal, hogy az em-
ber itt volt és itt marad, öntudatlanságba hullottan kavicsnak, drágakőnek, 
növénynek? Amíg ezen tűnődött, a rossz úton nagyokat zökkent alatta a 
rozoga autóbusz. Közben az eső is megeredt. A táj elmosódott pasztell-
képpé változott. 
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– Látod a rizsföldeken a bivalyokat? – kocogtatta az ablaküveget Ria. 
– Igen. 
– És a gumifákat? 
– Igen. 
A gépkocsivezető vidáman fütyörészett. Nem zavarta a zápor, az se, 

hogy az ablaktörlője nem működik. Egy kézzel fogta a kormányt, másik 
kezével a villogtatót helyettesítette. Hátul az autóbuszban japánok ültek, 
whiskyt ittak. Magas ciripelő hangon énekeltek, mintha madárcsicsergést 
utánoznának. 

– Hová megyünk tulajdonképpen? – fordult el türelmetlenül az ablak-
tól Ria. 

– Beruwalába. 
– Még messze van? 
– Mit tudom én, kérdezd meg a sofőrtől. 
A sofőr anélkül, hogy valamennyit is csökkentett volna a kocsi sebes-

ségén, kedélyesen hátrafordult. 
– Hányra érkezünk meg? – érdeklődött Ria. 
– Azt ilyen időben nem lehet tudni – rázta a fejét a sofőr. – Az is elő-

fordulhat, hogy valahol elakadunk. 
– És akkor mit csinálunk? 
– Megpróbálunk tovább menni – vigyorgott a vezető. 
Nemsokkal ezután lefékezte az autóbuszt. Az egyik japán utas lecsú-

szott az ülésről. A sofőr kiszállt, s a zuhogó záporban lótuszvirágot helye-
zett egy Buddha–szobor lábához. 

– Minden Buddhánál megállunk? – hepciáskodott egy japán öregasz-
szony. 

– Nem – magyarázta nyugodtan a bőrigázott sofőr–, csak annál, ame-
lyik a hidat őrzi. 

Aztán már annyira esett,hogy jóformán semmit sem lehetett látni, leg-
feljebb a pálmákra kapaszkodó repülőkutyák fekete füzérét. 

– Ennek macskaszemei lehetnek – ámuldozott Ria. – A végén még be-
fordulunk a folyóba, a krokodilok közé. 

– Már régen elhagytuk a hidat. 
– Honnan tudod? 
– Nem érzed, hogy másként csattognak a kerekek? 
– Most mire gondolsz? 
– Mire is? – Újra maga előtt látta az agyagban csúszkáló szingalézt– 

arra – mondta–,  hogy otthon vajon hány óra van ilyenkor. 
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– Mennyi is? Négy és fél órát kell hozzáadni vagy leszámítani. Ezt 
mindig összekeverem. 

– A férfi elkedvetlenedett. Régi memoriterek után kutatott az emléke-
zetében, de nem jutott eszébe semmi. Az autóbusz megállt. 

– Itt van egy kocsma – magyarázta a sofőr–, lehet teát inni. Túl sok víz 
gyűlt az Útra, egyelőre nem tudunk tovább menni. 

– Az utazás sem segít – legyintett a férfi, amikor már a papírral leborí-
tott kocsmai asztal mellett ültek. A földön apró rákok szaladgáltak, azokat 
figyelte. 

– Az operációd után azt hangoztattad, napfényre vágyol, meg tengerre, 
azért vagyunk itt. 

A férfi nem válaszolt. 
– Pálmafákat akartál látni, hát pálmákban itt nincs hiány. – A konyha 

felől átható szag terjengett. 
– Mindenütt ez a curryszag, meg ezek a rákok – mondta a férfi. 
– Menjünk haza? 
– Haza?– a férfi ijedten meredt az asszonyra. – Haza, oda semmiesetre 

se. – A gödör ismét teljes megfoghatóságban állt előtte.  Tudod mit hatá-
roztam? Elégettetem magam. 

– Erről ne beszéljünk. 
– De erről is beszélnünk kell. Látod a buddhisták is elégettetik magu-

kat. Igazuk van. Nem akarok gödörbe kerülni. Azt szeretném, hogy min-
dig föltekintsél, ha engem keresel. 

– Túl erős ez a tea. 
– Kérjél hozzá vizet. 
Ria tekintetével a pincért kereste, akkor vette észre, hogy a vendéglő 

bejáratánál egy jól megtermett varánusz nyújtogatja a nyakát, nyelvét 
előredugva sziszegő hangot hallat. 

– Odanézz! – mindenki a bejárat felé fordult. Szalvétával csapkodva a 
vendéglős is előkerült és nyugalomra intette a vendégeket. 

– Nem kell félni – ismételgette kedélyeskedve –, nem kell félni. 
– Miért, ez háziállat? – mérgelődött Ria. 
– Na nem éppen, dehát errefelé előfordul – szabadkozott a kocsmáros. 
– És miért nem kergeti el? – tudakolták a japánok. 
– Alighanem hisz a lélekvándorlásban, azt gondolja, a nagyapja látoga-

tott ide – morogta maga elé a férfi félhangosan. 
Ria a meredtszemű állatra bámult, nem tudta levenni róla a tekintetét. 
– Te is hiszel benne?– nyúlt a férfi keze után. 
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– Én? – a férfi a nő pirosra lakkozott körmeit méregette. – Majd valami 
jelben azért megegyezünk – mondta. 

Odakint váratlanul elállt az eső. 
 

4. Kő, olló, papír 
Millió végtaggal morog ilyenkor délutánonként a part. Mintha apró föld-
rengések mozgatnák a homokot, különféle élőlények túrják ki és fúrják be 
magukat. De ez csak eleinte zavar. Aki fél lábbal Úgyis a vízben caplat, 
nem ér rá arra ügyelni, mi szaladgál a talpa alatt. Pláne, ha olyan bájos 
útitárs is akad, mint Sumána. Minden lépés páros lépés. Egyszerre csob-
ban a víz, egyszerre csattan a homok. Sumána olyan kilencéves formájú, 
hogy pontosan mennyi, azt nem tudom. Ha kérdezem tőle, hol nyolcat, 
hol kilencet mutat az ujjaival, ezt viszont villámgyorsan egymás után cse-
lekszi, talán azt akarja megértetni velem, hogy nyolc és fél éves. Persze 
ezt szavakkal is megmondhatná, de miután úgyis játszunk, miért ne ra-
gaszkodna a játékosabb mutogatáshoz. Azt játsszuk, hogy kő, olló, papír. 
A szabályait már ismertettem vele, nevezetesen, hogy a kövön kicsorbul 
az olló, a követ becsomagolja a papír, a papírt viszontelvágja az olló. Érti 
is ő, csak időnként bosszankodik, különösen akkor, ha én nyerek. 

– Olló – mondja ő. 
– Kő – mondom vele egyszerre. 
– Na jó – hagyja rám, és már sejtem, most követ fog mondani, azt is 

mond. 
– Papír – mondom én. 
– Azt akarod állítani, hogy megint te nyertél – néz rám hitetlenkedve. 
– Természetesen, hogy én nyertem, a papír becsomagolja a követ. 
– Minek a követ becsomagolni? 
Minek is, ettől az érvtől elkedvetlenedem. 
– Jó– egyezem bele – nem valami okos játék ez, nézzük inkább a ten-

gert. 
– Mit nézzünk rajta?– faggat Sumána. 
– Mit is? Hát azt, hogy milyen nagy. Milyen hullámos. Hogyan változ-

tatja a színét. 
– Azért tenger. Inkább játsszunk. 
– Mit? 
– Azt, amit az előbb. 
– Nem fogsz bosszankodni? 
– Nem én – Sumána rejtélyesen mosolyog. – Na mondj valamit. 
– Olló. 
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– Buddha – vágja rá Sumána. – Nyertem. 
– Hogy–hogy? 
– Buddha összetöri a követ. 
– Az ollót, meg a papírt is, mi? 
– Azt is. 
– Ha ilyen Rontópál az a Buddha, akkor nem lehet játszani. 
– Buddha nem Rontópál – utasít rendre Sumána. – Ha neked úgy job-

ban tetszik, nem tör össze semmit, csak egyszerűen zsebrevágja. 
– Akkor se lehet játszani olyannal, aki mindenkinél erősebb, okosabb, 

azzal nem lehet. 
– Szóval elismered, hogy én nyertem. – Sumána kihúzza magát, s lát-

ható megelégedettséggel elémszökken, úgy várja be a válaszomat. 
– Idegen tollakkal én bizony nem dicsekednék. 
– Miféle idegen tollakkal? 
– Nem te nyertél, hanem Buddha. Ha akartam volna, én is kitalálhat-

tam volna ilyesmit. 
– Te sokkal nagyobb szamárságot találtál ki – mérgelődik Sumána –, te 

azt állítottad, a követ becsomagolja a papír. Amikormindenki tudja, hogy 
a kő az kő, azt senki se csomagolja semmibe. 

– Buddha pedig nagy, a legnagyobb – jegyzem meg, hogy én is mond-
jak valamit. 

– Így is van – helyesel Sumána. 
– És most mit csinál? 
– Ki? 
– Ki? Hát Buddha. 
– Alszik. Szeretnéd megnézni? 
– Nem – hűtöm le Sumána készségét–, a múlt héten végigjártam vagy 

harminchárom szentélyt, láttam elég alvó Buddhát, ha erre célzol. 
Sumána lebiggyeszti a száját, érzem, valamivel ki kell engeszteljem. 

De amíg én a kiengesztelés módján tűnődöm, ijedtté válik az arckifejezé-
se. Egy pontra mered a tekintete, ha jól ítélem, a hátam közepe tájéka felé. 
Én sajnos nem tudok ugyanoda nézni. 

– Mi van? – kérdem kissé megszeppenten. 
– Bogár. 
– Micsoda bogár? 
– Veszedelmes. Ha ez megcsíp, életed végéig vakaródzhatsz. 
Ennek a fele se tréfa. A víz is gonoszabbul csapkod körülöttünk. Su-

nyin bólogat a magasban a pálmák zöldje. 
– Üsd agyon – biztatom. 
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Válaszra se méltat. Nagy körülményesen kibontja hajából a szalagot. 
Azzal közeledik a bogárhoz. Csupasz kézzel úgy látszik ő se meri meg-
fogni. Percekig tart, amíg szalagra kerül a szörnyeteg. 

Aztán újabb percek, amíg a homokra helyezett szalagról nagy kényel-
mesen elmászik. 

– Miért nem tapostad agyon? 
– Azt nem szabad. 
– Egy ilyen gonosz bogarat? 
– Nem gonosz az, csak az a sorsa, hogy csípjen. 
Így van ez. Még szerencse, hogy engem megkímélt. Rajtam a sor, hogy 

én is valami jót cselekedjek. 
– Felébresszük? – mutatok a fákon túlra, egy feltételezhető 
Buddha szentély irányába. 
– Hogyan? 
– A közelébe lopakodunk, és megcsiklandozzuk a talpát. Ha felébred, 

akkor hármasban játszhatunk. 
Surnána elgondolkozva méreget. 
– Tudod mit – mondja némi habozás után –, ma játsszunk csak kettes-

ben. 
Ebbe én is belenyugszom. 
– Keresünk egy búgócsigát és meghallgatjuk, mit üzen a tenger. 
– Nem, inkább azt játsszuk, amit az előbb, de ne mondjuk ki hangosan, 

csak magunkban gondoljuk. 
– Na jó, akkor kezdjed. 
– Kicsorbult? – néz rám aggodalmasan. 
– A dehogy, éppen ellenkezőleg, elvágta a papírt. 
– Akkor jó– szökken elém Sumána, kezét is összecsapja. 
Hullám simogatja a lábszárunkat, süt a nap, valahonnan nagyon mesz-

sziről hajó dudál. Minden szörnyeteg az óceán fenekén gubbaszt. 
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Az 1945 utáni népi emigráció Európában maradt tagjai 
1950 novemberében indították útjára a Látóhatár című iro-
dalmi-társadalompolitikai folyóiratot, amely negyven éven 
keresztül meghatározó fóruma volt a nemzeti gondolat, az ér-
tékes, minőségi emigráns irodalom megjelenésének. 

A folyóirat felvonultatta hasábjain a magyar emigrációs 
szépírók és közéleti gondolkozók színe-javát. Szélesre tárta a 
lap oldalait mindenki előtt, aki magyar nyelven kívánta meg-
fogalmazni mondandóját, akinek volt közölni valója, s bátor-
sága annak elmondására. Egyetlen szempontot tartottak 
mindig szem előtt: a mondandó minőséget hordozzon magá-
ban. Minőséget nyelvezetében és stílusában, és minőséget tar-
talmában. Előre vigye a magyarság ügyét a szabad, demokra-
tikus Magyarország megteremtésében. 

A folyóirat negyven esztendő alatt több mint húszezer ol-
dalnyi terjedelemben jelent meg. Állandó rovatot biztosított 
az emigrációba kényszerült költőknek, íróknak. 

Sorozatunkban a Látóhatár – Új Látóhatár-ban publikált 
elbeszéléseket gyűjtöttük csokorba, s tárjuk az érdeklődők elé. 
A negyven évfolyam során majd kétezer oldalnyi írás jelent 
meg. 

Tekintettel a hatalmas terjedelemre, négy különálló kötet-
ben tesszük közzé az alkotásokat. Bizonyosak vagyunk benne, 
hogy az irodalom iránt érdeklődők sok-sok érdekességet ta-
lálnak a kötetekben, eddig ismeretlen szerzőkkel és alkotás-
sokkal találkoznak, kitárulkozik előttük egy új literatúra, a 
száműzetésbe kényszerült irodalom világa. 
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