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Csősz 

– Hagyjuk abba, jó? 
– Elülted a feneked? 
– Lassan dolgozol, öregem. 
– Alaposan. 
– Komolyan mondom, alig érzem a lábam. 
– No, járjunk egyet, van még másfél órád. Egyre kell 

visszaérned, ugye? 
– Egyre. 
– Kabátot vegyél, hideg van odakinn. 
– Te, nem is mondtad, mit intéztél a csajjal? 
– Ah! – hülyeség. Nem ment bele. 
– Gondoltam. Mi lesz most? 
– Tudja fene. Messze még a nyár. A villanyt kapcsold le! 
– Dongó marad? Egész nap idebenn kuporgott, nem 

ártana neki is egy kis mozgás. Gyere, Dongó, sétálunk egyet alvás 
előtt! 

Közéjük ékelődik az éj. Kékesfehéren, ahogy csak északi 
téli éjszakák képesek mélyre férkőzni, minden hízelgés nélkül. 
Dongó előrelohol a hóba taposott keskeny csapáson, gyerekesen 
forgolódik, oldalvást szaglász a kerítés irányába, az útról letérni 
nem mer, fél a süppedékeny, csalóka elemtől. 

– Különben hogy tetszett? Lóképű, de azért el lehetett 
volna viselni, nem? Igazi kanca. Kár, hogy alamuszi, meg hülye is. 

– Hagyd, megleszek nélküle. Tegnap kinn járt a 
százados, megbeszéltük, május végéig a faházban maradhatok. 
Annyit kér, kora tavasszal segítsek majd melegágyazni. 

– Nem jut időd festésre. 
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– Jut. 
Megemeli pufajkáját, göndör, fekete sörénye összeolvad a 

gallérral. Egyetlen sötét gombolyag. Bőrcsizmát hord, a száza-
dostól kapta, élesen nyikorog minden lépésnél. 

– Csodálom az akaraterőd, a helyedben rég feladtam 
volna. 

– A helyedben talán én is. 
– Miből élsz egyáltalán? Honnan veszel pénzt festékre? 
– Nem lopom. 
– Persze, most októbertől áprilisig oké. 
– Hagyj békén. 
Lapos csavaros üveget emel ki pufajkája belső zsebéből. 
– Igyál. 
A fiú meghúzza, visszanyújtja. Eddig egymás mögött 

haladtak, kiérve a telepet körülfutó járdázott részre szélesebb az 
út, elférnek egymás mellett. A járda lövészárokként fut előre, 
tűnik el a sarok mögött. Jobbra a kerítések, balra a magasra 
tornyozott hókupacok. 

– Te hánytad el? 
– Én. 
– Milyen időközönként jársz körbe? 
– Mikor hogy. Éjfélkor utoljára, aztán reggel nyolckor. 

Ha elmentél, igazítok kicsit a képen és lefekszem. 
– Te, nem rossz így egyedül? Vagy járnak hozzád? 

Persze, hülyéket kérdezek, ki tud ilyen kéjlaknak ellenállni. A 
százados még nem hőbörgött a nőid miatt? 

– Nincsenek. 
– És az aktok? 
– Nem a nőim. 
– Az egész fiktív házasság história is csak arra jó, hogy 

megajándékozd valamelyik idevalósi rongyot a neveddel? 
– Most mit cikizel? Tudod jól, hogy az akadémiára nem 

vesznek fel állandó bejelentés nélkül. 
Éppen félúton járnak, a vasút oldalán. Sínek csillognak a 

telődő hold fényében. Ovik újra megemeli pufajkája gallérját, még 
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rövidebbre húzza karcsú, déliesen barna nyakát. Körbenéz, 
Dongót keresi. Éleset rikkant: 

– Dongó! 
Aztán még egyszer: 
– Dongó! 
A hang megcsusszan a fagytól fényesre polírozott havon, 

szinte cseng, amint a pöttöm faházak sötét foltjai közt verődik 
jobbra-balra. Egy darabig csak a vezetékek zuhogása hallatszik, 
aztán valahonnan hátulról kivehetővé válik Dongó sebes 
vágtatása, a szőr és a porzó hó surrogása, meg az a néhány rövid 
vakkantás, amelyikkel jelentkezik: Előálltam, mit parancsolsz 
gazdi? 

Ovik leguggol, ujjait szeretettel belemártja a kutya meleg, 
gubancos bojtjaiba, majd felegyenesedve a távolba mutat. 

– Látod azt a pajtaszerű épületet a síneken túl? 
A másik követi a mozdulatot. 
– Látom. 
– Kevésen múlott, hogy most nem ott fekszem. 
Elindul. Amaz kissé lemaradva követi. Nem kérdez. Ovik 

ötven méter után bevárja. Arra számított, a fiú faggatja majd, 
maga sem tudja bosszantja-e, vagy jólesik neki a hallgatása. 

Továbblép, egyenletesen csikorog alatta a csizmatalp. 
Jobbra kerítések, balra magasra felhányt torlaszok, mögötte a 
másik. 

Váratlanul megtorpan. 
– Ebből a házból ugrott ki. 
– Kicsoda? 
– Egy férfi, nem ismerem. Éjfél volt, az utolsó kört 

jártam. Itt mászott át a kerítésen, pont a kezem közé szaladt. 
– Tolvaj? 
– Nem. Meg akart húzódni éjszakára. A pajtában nem 

maradhatott. 
– A pajtában? Miért? 
– Hívott, megmutatja. Egyedül nem mer visszamenni. 
– Marha, elmentél? 
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– El. Talán nem is bánom. Ilyet még nem láttam. 
Belemarkol a kerítésoszlop tetejére rakódott hósapkába, 

gyúrogatja, megcéloz egy fát s továbblép, helyet adva a kutyának, 
hogy előrerohanjon. 

– Egészen közel kerültünk, mire először figyelmes 
lettem a zajra. Tompa, alig hallható hangok szűrődtek ki a 
pajtából, mégis érződött, nem néhány embertől, egész tömegtől 
származnak. 

– Hogy nézett ki a pacák, megjegyezted a képét? 
– Semmi különöset nem láttam rajta, kicsit koszosabb, 

rongyosabb volt az átlagnál, vodkaszagú. 
– Bementetek? 
– Nem rögtön. Az ajtó résein próbáltam belesni, de 

odabenn is meglehetősen sötét volt. Az ipse csendre intett, 
mutatta, kerüljük meg az épületet. A pajta végében, a szénatározó 
mögött rozoga létra vezetett a padlásra, két foka is hiányzott, 
azon másztunk fel. Vesztünkre. Egyszerre iszonyú csöröm-
pöléssel leborult valami mellettem. Megmeredtünk, aztán 
rohanás, ki a piszkosszürkén világító padlásajtón, le a létrán, de 
ott már vártak. Négy férfi anyaszült meztelenül, késsel a kézben. 

– Te vagy az? 
– Én. 
– Megmondtam, hordd el magad, ide ne dugd a pofád 

még egyszer! Ez meg ki? 
– A barátom – és megsimogatta a karom. 
Az egyik pucér alak egészen mellém lépett. 
– Zsaru. 
– Mondom, a barátom. Itt ragasztottam a házak között. 
– Jobb helyet nem találtál magadévá tenni? No, majd 

meglátjuk. 
A pufajkámon keresztül is éreztem az oldalamnak szege-

zett kését.  
– Megskubizunk, apucikám, közelebbről, innen egy-

hamar úgysem esz el a fene. Indíts! – s a bejárat felé lökött. 
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Ovik födetlen, örvénylő hajába túr. Körbeérnek, rákanya-
rodnak a szűk ösvényre. Visszapördül, lázasan gesztikulál. 

– Én ilyet még nem láttam! A belem majd kifordult. 
Okádék, érted, néhány gyertya fényénél olyan okádék... Nem 
hittem volna el senkinek, itt nálunk, ebben az állítólag élenjáró 
országban, kilométernyire a konyhaasztalomtól... Vagy harminc 
nő, legalább ugyanannyi férfi pucéron hevertek egymáson 
keresztül-kasul, szalma és szanaszét dobált vodkásüvegek között. 
Szeretkeztek. Ketten megpróbáltak feltápászkodni, visszaestek. 
Végül csak sikerült nekik, akkor az egyik késes kurta mozdulattal 
visszadöntötte mind a kettőt. 

– Mi kéne? Buzikra jött meg az étvágyatok? 
Hisztérikus vihogásban törtek ki. 
– Egyetlen lépéssel az ajtóhoz lendültem, föltéptem s 

neki az éjszakának. 
– Követtek? 
– Nem tudom. Szerencsém volt. A főúton a taxiállo-

másban benn állt egy kocsi, bevitettem magam a központba, a 
vasútállomáson vártam meg a reggelt. 

Az ösvény végén a faház tömzsi kéményéből vékonyan 
emelkedik elő a füst. 

– Nem félsz? 
– Mitől? Részegen úgysem jegyezhettek meg maguknak. 
– Kik lehettek? 
– A jó ég tudja. Valami galeri. 
Kinyitja az ajtót, Dongó besurran. Ledobogja csizmájáról 

a havat, belép a házba. Villanyt gyújt. Dongó már a kályha mögött 
hasal, onnan hunyorog kifelé. 

– Nos, akkor holnap várlak. 
– Hatra itt leszek. Ha esetleg... 
– Ne jöjjön közbe semmi, nem szeretem, mikor 

megszárad az olaj, összerepedezik. 
– Rendben, feltétlenül itt leszek. Szevasz. 
– Szia. 
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Fecske 

Már akkor őszintétlen ember voltam, amikor megkíván-
tam azt a kutyát. Göndör, fekete kis dög volt, falusi fajkutya, 
legalább öt faj keveredett benne. Éppen kénes vödörbe akarták 
dobni a testvérével együtt, ott hevert a vödör mellett a sárga 
kénszalag, a gyufa, a nagy piros fedő, meg a két apró jószág, csupa 
reszketés. Sanyikáék lompos Bundija teremtette őket elő, kikó-
borolhatott a tavasszal, öreg szuka volt, nem várták tőle, nem is 
igen tartották fogva, úgysem harapott az meg senkit, s ki 
gondolta, hogy három év után újra lekölykezik. 

Sanyival ott bámészkodtunk, Sanyi bácsi a gyufás-
dobozban kotorászott, én meg hirtelen azt mondtam: 

– Az egyiket elviszem. Talán csak nem dob ki apám. Ha 
kidob, kidob, én akkor is elviszem! 

Felemeltem a földről az egyik szőrcsomót, a göndö-
rebbiket, feketébbiket, a másikat belehuppantottuk a vödörbe, 
felsistergett a kénszalag, sárga füstöt eresztett az orrunk alá, aztán 
már csak erőtlen vinnyogás hallatszott a fedő alól, később az se. A 
tyúkól mögött lett elásva, követ fordítottunk fölé, hogy a Bundi 
hozzá ne férjen. 

Hazáig szaladtam, fűtött a lelkesedés. Útközben néhány-
szor megálltam belekukucskálni ijedten vizslató szemébe –, 
uzsgyi, tovább. 

Apám azt sem tudta, hová tegyen mérgében, anyámnak 
láttam, hogy tetszik, de azért ő is közbe-közbeszólt, hogy etetni is 
kell ám, meg vigyázni rá, szét ne hordjon, szaggasson mindent, 
amíg kölyök, satöbbi. Aztán eszébe jutott Norda, nagymamámék 
farkaskutyája, áldott jó kutya volt, folyton a kapuban ült, 
ismerősön kívül senkit be nem engedett a házba. Apám vele 
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küldözgette a szerelmes leveleit. Elcsalta magával, gyufaskatulyát 
fűzött a nyakára, az meg szépen hazabandukolt, megállt anyám 
ajtaja előtt s addig kaparászott, nyüszített, míg anyu le nem szedte 
róla az üzenetet. A szomszéd öregasszony irtotta el kenyérbe 
nyomott gombostűvel. Azóta aztán maga is utánament. 

Amint Nordára terelődött a szó, megnyugodtam. 
Bűntudatot színlelve simogattam kutyusom tappancsait, magasra 
domboruló hátát, belegügyögtem apró pofájába, csodáltam rám 
meredő nadrággomb szemét, tudtam, már az enyém, nem veheti 
el tőlem senki. 

Fecskének neveztük el, nem Lordnak, mint apám akarta. 
Olyan idegenül hangzik a Lord, meg nem is valami elegáns, úri 
kutya volt a mi szőrgombócunk, hogy Lordnak lehetett volna 
nevezni. A Bogár, anyám javaslata, sokkal inkább illett volna rá, 
még a Fecskénél is jobban, de hát a Fecskéhez ragaszkodtam. 

Kamránk ajtaja előtt az eresz alatt fecskefészek húzódott 
meg, két év óta üresen állt, nem tértek vissza belé a fecskék, pedig 
nagyon szerettük őket, vártunk rájuk, de nem érkeztek meg, 
biztosan a tengerbe potyogtak valahol. 

Fecske lett tehát a Fecske s szemmel láthatóan elégedett 
volt a nevével, mert igen virgonc kölyökkutya vált belőle 
hamarosan. 

Kezdetben teljesen Fecske rabjává lettem. Iskolából 
hazajövet ki lett volna az első, ha nem Fecske, s ki kapta az első 
falatot ebédnél? – azt is ő. Még anyám is megsokallta, s ha 
hozzányúltam a leves meg a második között, bizony fölcsattant és 
újból elküldött kezet mosni. 

Hancúroztunk, futkároztunk, te jó ég! – milyen könnyen 
fel lehetett ingerelni akár egy madzagra kötött ágdarabbal is! Csak 
meghimbáltam az orra előtt s már fújt, ugatott, dobálta magát, 
ennivalóan tudott dühöngeni. 

Aztán meguntam, két hét sem telt bele. Ő még 
próbálkozott, a lábam nyalogatta, ebédnél ott ült szorosan 
mellettem, nézett egyre föl, figyelte minden mozdulatom, s csak 
amikor már befejeztük, kotródott ki a tyúkok közé. Etetni is 
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inkább anyu etette, tejjel, főzelékkel, puha csirkecsonttal, ami 
éppen megmaradt. 

Ahogy nőtt, mind többet és többet forgolódott a tyúkok 
között. Körberohangászta őket, hozzájuk oldalazott, vakkantott 
kettőt-hármat és eliszkolt. Bántani nem bántotta egyiket sem, 
talán jobban félt tőlük, mint azok őtőle. A kakast messzire 
elkerülte, csak pillogott felé, a közelébe menni nem mert. 

Az első verést tojásevésért kapta, apu azt mondta, muszáj 
megverni, különben rászokik és máskor is fölforgatja a fészket. 
Nagyon megverte, nyavicskolt szegény, a szívem szakadt belé. 
Verte, közben tojással kente az orrát, fejét. Én a hátsó udvar 
ajtajából néztem, nem lett volna szabad, másnap nem csak 
apámat, engem is került. 

A tanév az idő tájt fejeződött be, hogy rajtakaptuk s 
alaposan helybenhagytuk Fecskét. Szünetben én kizárólag enni és 
aludni jártam haza. Előttünk a tón, lenn a Dunán az ártéri 
erdőkben ődöngtünk valamennyien rosszcsontok, utca rémei. 
Sokszor kész hadsereg jött össze kinn a Szárazerdőn, csúzlival, 
nyíllal, fakarddal felfegyverkezve. Fecskével estelente találkoztam, 
ebéd alatt a góré árnyékában hűsölt, nem mutatkozott. 

Apám olykor morgott valamit a tányérja fölött, hogy az a 
büdös kutya újabban a csirkéket hajkurássza, de anyám a pártjára 
állt: –  Hiszen kölyök még. 

Néha éjjel is vakarászott a kerítésen, rá-ráugatott az éjféli 
vonattól jövőkre, ettől még nem volt útjában senkinek. 

Egyszer látom, sántít. Másik kutya nem marhatta meg, az 
utcára nem eresztettük. Hívtam, hogy megnézzem, nem jött, 
behúzódott a góré alá. Próbáltam kipiszkálni, morgott, nem 
engedett magához. 

– Makacskodsz? Ott egyen a fene, ahol vagy! – s leültem 
vacsorázni. 

Kérdeztem apámat, nem tudja-e, miért sántít Fecske. 
Apám csak forgatta szájában a cubákot, szívta a fogát, végül 
kibökte: 
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– Megvertem. Nem hagyott békét a baromfinak. Nem 
való nekünk, fiam, kutya, nincs rá semmi szükség, kinek van ideje 
folyton azt pesztrálni? 

Hallgattam, ettem. Anyám rám nézett, ő sem szólt. 
Éjjelente Fecske mind többet és többet nyüszített, talán a 

holdra, talán a sűrű, kifürkészhetetlen falusi éjszakára, össze-
vakkantott távoli kutyák ismerős hangjaival s egyre elszántabban 
vetette magát a kerítésre az éjféli vonat utasai után. 

Apámat sűrűn hallottam forgolódni, szitkozódni álmában. 
Anyámmal, ha felébredtünk, csendben figyeltünk, vártunk, míg 
elhallgat, aludtunk tovább. 

Őszre nagyot nőtt Fecske, elvesztette a dundiságát, 
nyúlánk, nyakigláb ebbé fejlődött. A szőre sem hasonlított már a 
frissen tépett kóc bolyhosságára, lógott, akár a kukoricahaj. Itt-ott 
beléragadt a sár, ideje lett volna füröszteni. Halogattam, hiszen 
azon nyomban összesározta volna magát, a lakásba úgysem 
jöhetett, sőt, az első udvarba sem, a kacsáknak, csirkéknek meg 
– gondoltam – oly mindegy, sárosan látják-e, vagy puccba téve. 

Az iskola kezdetével a napok is jócskán lerövidültek, az 
idő is fokozatosan elromlott, azt a kevéske szabadidőt, ami órák 
utántól vacsoráig megmaradt, leginkább otthon töltöttem. 
Segítettem törölgetni, gazat tépni a disznónak, felsöpörni az 
udvart, lemosni a gangot, amikor pedig nem, igyekeztem 
elszórakoztatni magam csúzlival, nyíllal, labdával vagy könyvvel, 
ha már untam mindent. Titokban rákaptam én is a tyúkjainkra. 
Mégis érdekesebb mozgó célpontra lövöldözni, mint fák törzsére, 
galambdúcokba. Kinyújtott nyakkal rohangált az összes csirke 
egyik saroktól a másikig, ha Fecskével vadászni indultunk. 
Megkergültek teljesen, rikácsoltak, hogy már attól tartottam, kijön 
apám. Fecske kerített, átzavarta őket a disznóól mögötti keskeny 
hézagon, jöttek párosával, én pedig piff-paff, eregettem beléjük a 
kavicsokat. 

Akkor szeppentem meg, amikor az egyik tojónak eltörtem 
a lábát. Anyu vette észre. Apámat okolta. 
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– Biztosan te voltál! Folyton utadban vannak, ha a 
trágyában kotorásznak almozás közben! Most levághatom! 
Micsoda gyönyörű tyúk, hogy te találnál már egyszer emberedre, 
rúgnának oldalba, amiért ilyen goromba vagy az állatokhoz! 

Apám rám nézett, én ijedten megvontam a vállam, mint 
aki semmiről sem tud, ő pedig úgy elrakta Fecskét, hogy eljöttem 
onnan, nem bírtam nézni. 

A tyúkokra ezután ajánlatos volt vigyázni, Fecskét 
nyaggattam, ha már nagyon nem tudtam, mihez kezdjek. 

Amikor először meglőttem, meg se nyikkant, odébb 
penderült és nézett, hosszasan, csodálkozva nézett tágra nyílt, 
sötét szemével. Behúzódott a góré alá. Hívtam, mert megbántam 
rögtön, de nem jött. 

Szólongattam: 
– Fecske, Fecsike, gyere elő, ugye nem haragszol, ígérem 

nem bántalak, soha, de soha többé nem bántalak, na, Fecsi, mi 
lesz már, minek húzod az orrod, gyere a gazdihoz, hadd 
simogatom meg a helyét! 

Hiába. Felkaptam a vályúseprűt, azzal próbáltam kikoto-
rászni. Morgott. 

– Úgy! Szóval megsértődtünk? Nem engedelmeskedünk 
a gazdinak? Na, gyere csak elő gyorsan, hallod? Egy-kettő! 

Pár kavicsot beeresztettem a góré alá a csúzlival, majd a 
seprű végével szurkáltam befelé. Éreztem, beleharapott. Erre 
aztán megdühödtem. 

– Az anyád kutya úristenit! – harapdálsz? Adok én neked 
harapdálást, várj! – és csépeltem, ahogy bírtam, ahogy a góré 
engedte, mert azért nehezen lehetett aláférni. Ő meg egyre 
morgott, fenyegetően, mind vészesebben, kapkodta a fejét s 
ahelyett, hogy hátrált volna, kikúszott egészen a góré széléhez. 
Még kettőt-hármat csaptam s már rajtam volt, magán kívül 
vicsorgott, harapott, alig tudtam átugrani az első udvarba. 

– Apu! Apu! Gyere, Fecske megveszett! 
Apám kirohant, Fecske még mindig a kerítést tépte, 

szaggatta, át akart törni hozzánk. Apám nem szólt semmit, 
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elővette a padláskulcsot, fölment, lehozott egy zsákot, lerakta a 
sarokba s ezzel a dolog el volt intézve. 

Aznap éjjel Fecske hajnalig sírt, vonyított. Apám 
éjféltájban kiment, mert ő sem tudott elaludni, akkor egy darabig 
abbahagyta. Aznap apám korábban kelt, mint máskor, alig 
világosodott, mikor kiosont a szobából. 

Azóta eltelt sok-sok év, de Fecskét nem láttam többé. 
Apámmal sem ejtettünk szót soha arról, hová és hogyan tűnt el 
azon a reggelen. 
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A zseb 

Fehér köpenyt viselt Piroska, s ha éppen nem akadt dolga, 
mert megszokott vendégei közül senki sem nyitotta rá a 
kozmetikusműhely ajtaját, megállt a fejtámlás, puhán párnázott 
szék előtt, elnézegette magát a tükörben. Leült s nyugodt, 
gyakorlott mozdulatokkal elkezdte saját, kissé zsírosan ragyogó 
arcára felhordani a különböző pakolásokat. 

Hároman dolgoztak a műhelyben. Mindegyikük a maga 
kis, a másikétól keskeny válaszfallal elkülönített rekeszében, csak a 
bejárati oldalról kötötte össze őket egy szűk folyosó. 

Mindegyiküknek megvolt a maga vendégköre. A másik 
rekesze előtt várakozókkal nemigen törődtek, ha néha oda-oda-
figyeltek is, csak a beszélgetésre, amit kolléganőjük az éppen a 
tükör előtt ülővel vagy a várakozók valamelyikével folytatott. 
Kijöttek egymással, komolyabban még csak össze sem szólal-
koztak a három év alatt, amióta megnyitotta a város a "szalont". 

Piroska dolgozott középen. Sokszor már az ajtó 
nyikordulásából kitalálta, mikor érkezett hozzá valaki. Ha ebből 
nem jött rá, az első lépések biztosan elárulták a belépőt, az, hogy 
mekkora lendületet vett, csak Marcsáig, aprókat topogva, 
felmérve rögtön az előtte lévőket, vagy egészen Borisig, a fiatal 
Hinkelnéig, be a sarokba. Aztán köszönt az illető, s ezzel be is 
mutatkozott. Felállva az ápolószék magasított fedezékéből 
Piroska biztosan tudta, kivel találja szemben magát, és miként kell 
fogadja vendégét. 

Néhány évvel ezelőtt fejezte be a gimnáziumot, apró 
csontú vékony lány volt, azóta sem változott sokat. Az arca telt be 
picit, csak éppen annyira, hogy néha halvány zsíros fénnyel 
felragyogott, s alig észrevehetően megfeszült combján a farmer. 
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Sokan, akikkel hosszú ideje nem találkozott azt állították, 
határozottan megszépült. Ő büszke volt erre s naponta másfél, 
két órát is elüldögélt a tükör előtt, fehérre mázolta magát, 
gondosan kivárta az előírt időt, s alig mosta le magáról az egyik 
krémet, nyúlt a másikért. Nem zavartatta magát. Ha közben 
érkezett valaki, megkérte, legyen egy csepp türelemmel. 

Mégis szerették, talán legjobban szerették a három 
kozmetikuslány közül. Őhozzá jártak a legtöbben. Ügyesen 
dolgozott, udvarias volt és megértő. Emellett Piroskának volt a 
legkisebb zsebe, sosem fogadott el húsz-harminc forintnál több 
borravalót. 

Jól ment neki, esténként szórakozott, hétvégeken 
kirándult, csinosan, divatosan öltözködött, sok fiúismerőst tartott 
s még hány rajongója akadt, akikről maga sem tudott! 

Értett az emberek nyelvén, türelemmel hallgatta 
panaszkodásaikat. Szívesen mesélt maga is, akár éppen éjszakai 
kalandjairól, mértéktartással persze, nehogy önmagát hozza 
kényelmetlen helyzetbe. Az asszonyok úgy kezelték, mint valami 
családtagot. Szívesen jártak hozzá és szívesen hagytak nála pár 
forintot, összemosolyogtak, és olyan örömmel csúsztatták a 
zsebébe, vagy mondtak ugyant, ha vissza akart adni, mintha 
szolgálatot tenne nekik azzal, hogy elfogadja. 

Piroska kezdetben kényelmetlenül érezte magát, ha kapott; 
nem tudta, megköszönje-e, vagy úgy tegyen, észre sem vette. 
Elpirult, ideges lett, kétszer is mellényúlt a zsebének, mire 
megtalálta, elrejtette. Nem is tudta biztosan, mennyit, rápillantani 
is szégyellt, csak mikor egyedül maradt, vette elő, csak akkor 
öntötte el a birtoklás öröme, a prédaláz. Boldog volt, s bár a 
válaszfalak miatt nem tudta megfigyelni, munkatársnői hogyan 
viselkednek ilyen helyzetekben, saját erőből igyekezett túltenni 
magát viszolygásain. 

A gimnázium elvégzése után tíz hónapot járt szakiskolába, 
utána rögtön ebbe a műhelybe került. Mint minden újjal, a 
borravaló elfogadásával is meg kellett birkóznia, le kellett gyűrnie 
a lelkiismeretét. Nem is a lelkiismeretét, inkább kiütköző 
tapasztalatlanságát. 
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Akkortájt szoknyáját is alig takaró köpenyt hordott. 
Egyetlen zsebet varrt erre a köpenyére, jobb oldalra a papír-
zsebkendőnek. Apró, tízszer tízes négyzet alakú zsebecskét, 
minden díszítés nélkül. 

Az évek során aztán többé-kevésbé elsajátította a 
szükséges mozdulatokat, különösen, ha úgy csúsztatták a zsebébe, 
nem pedig a kezébe nyomták a pénzt. Valahol legbelül mégis 
örökös küzdelmet vívott önmagával, s az utóbbi időben egyre 
inkább vágyott arra, hogy egyetlen forintért se kelljen többé 
pirulnia, hogy minden egyértelművé váljék, természetessé, hogy 
amennyire teheti, elhatárolja magától az ajándékozókat. 

Rövidke piros szalagot vásárolt hát a méteráruboltban, s 
felvarrta zsebének felső peremére. 

– Így ni! – nézte magát végig elégedetten az álló-
tükörben. 

A csík akár egy hirdetőtábla hirdette: Ide tessék! 
Másnap mintha kicserélték volna. A szokásostól is többet 

élcelt, kacagott a vendégek történetein, a számolásnál is eddig 
ismeretlen magabiztosság lepte meg. Délig nyolcvan forintot 
szedett össze és – micsoda zseniális ötlet volt! – valamennyit az 
új, piros szalagos köpenyzsebbe. 

Ebédnél két szelet dobostortát rendelt, kristályvíz helyett 
pedig Colát kért. Diadalmasan nézett szét, barátnői fel is figyeltek 
rá, ugyan miért húzódott külön asztalhoz, hiszen mindig együtt 
ebédeltek. 

Piroskának megvolt rá az oka. Ünnepelt. 
Ebéd után úgy nézett ki, minden a legnagyobb rendben 

lesz. Szemöldököt festett egy hölgynek, ismerte jól, kinn a város 
szélén lakott, a laktanyák környékén. Húsz forintot adott, mint 
mindig. 

Csakhogy most zsebbe! 
Repesett az örömtől, és az sem tudta elvenni a jókedvét, 

hogy egy középkorú asszony, akinek az előbb nyomta ki a 
mitesszereit az orra alól, félórás szeszpakolást is csinált neki, az 
utolsó fillérig visszafogadta az aprót s már menni készült. Piroska 
lekicsinylő mosollyal állt meg a holmiját szedegető asszony 
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mögött, jobb kezével könnyedén beletámaszkodott apró, piros 
szegélyű zsebébe és várta, hogy elköszönjön, ő pedig új vendéget 
hívhasson a székbe. Az asszony azonban hirtelen megfordult, 
pénztárcájából előkeresett egy fémtízest s mert a lány zsebe 
foglalt volt, rövid köszönömmel annak szabad bal markába 
csúsztatta. 

Lassan ocsúdott. Először elöntötte a hőség, majd 
beharapta a szája szélét. Rég becsukódott az ajtó, még mindig 
nem mozdult. A soron következő vendég hol őrá, hol a székre 
nézett, nem tudta, beülhet-e. 

Ingerülten folytatta a munkát. Bár aznap több 
kellemetlensége nem akadt, elhatározta, otthon azonnal új, 
nagyobb zsebet varr köpenyére, akkorát, hogy abban a keze is 
kényelmesen elférjen és maradjon hely a borravalónak is. 

Másnapra elkészült. Munkatársnői nem vették észre a 
változást, ő mégis elégedett volt, pontosan tudta, zsebe széltében, 
hosszában a duplájára nőtt, tehát, s erre gyerekes lelkesedéssel 
gondolt, térfogata négyszerese a réginek. 

A kérdés mégsem oldódott meg teljesen. Az arány 
természetesen tovább javult a diszkréten adakozók javára, sőt, 
mintha a mennyiségi mutatók is emelkedtek volna, ám előfordult, 
hogy a távozó vendég sehogy sem tudott Piri jobb oldaláig 
evickélni. Ilyenkor az egyszerűbb megoldást választva kezébe 
nyomta a pénzt. 

Hosszas töprengés után arra a megállapításra jutott, el kell 
tüntesse a bal kezét. 

Legegyszerűbbnek ígérkezett köpenyének bal oldalára is 
felvarrni egy zsebet és abban rejteni el. 

Odahaza sokáig tépelődött, vajon erre a zsebre tegyen-e 
csíkot? Hiszen ez a zseb egészen más célt szolgál majd, mint 
amaz. Tűnődött, s maga elé képzelte a műhelyt, szűk kis rekeszét, 
a kezelőszéket, magát, amint várakozva áll, éberen lesi a vendég 
mozdulatait, maga elé képzelte a vendéget, amint a két egyformán 
megjelölt zseb előtt vívódva ismét csak az ő kezébe... 

Nem, az lehetetlen, hiszen ő elrejti szépen a... 
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És ha elmegy? Mi lesz, ha elmegy a vendég, mert udvarias 
szabadkozást, netalán tiltakozást vél felfedezni az elrejtett kezek 
láttán? Talán mégis az lenne a jobb... 

Igen! - talán mégis az lenne a jobb, ha hátul kulcsolná 
össze, a háta mögött. Kissé furcsa testtartás egy nőtől, de ez a 
megoldás, ujjongott Piroska. Akkor már a szimmetria dönt, akkor 
már nyugodtan felöltögetheti, fel kell, hogy öltögesse a csíkot, 
hiszen megsértődhet a vendég, ha balról állva alacsonyabb rangú 
zsebbe volna kénytelen adakozni. 

Tíz óra elmúlt, mire elkészült. Egészen belemelegedett és 
belefáradt a nagy gondolkodásba. Amikor lerakta a tűt, cérnát, 
jóleső zsibbadtság lepte meg. Lefeküdt. Mély álomba merült. 
Utolsó gondolataival érezte, nem bírná elviselni a kudarcot. 

Sokáig, nagyon sokáig mutatkozott kifogástalannak ez a 
találmány. Most már természetesen Piroska munkatársnői is 
felfigyeltek, de azt hiszem, nem értették meg rögtön a lényeget. 

A kis hiú! – nevetgéltek s hamarosan utánozni kezdték. 
Csak akkor döbbentek rá, mi célt szolgál a zseb! Őnekik 

persze mindegy volt, őnekik már korábban, fodrász korukban is 
teljesen mindegy volt, hogy az asztalra, a kezükbe, vagy ha volt 
zsebük, a zsebükbe kapták a borravalót. Legtöbbször egyszerűen 
nem adtak vissza. Most mégis megdöbbentette őket az igazság, a 
másik érzékenysége és a fondorlat, amivel megpróbálja túltenni 
magát rajta. Hogy olyasmit tudnak a másikról, amit az rejteni 
próbál s egy percig sem hiszi, hogy arról még valakinek tudomása 
van. Többé nem bánkódtak Piroska megváltozott magatartásán, 
össze-összemosolyogtak a háta mögött és bölcs kíváncsisággal 
várták a további fejleményeket. 

Arról persze szó sem volt, hogy Piroska érzékenykedett 
volna. Furcsa érzés telepedett belé, amelyről nem tudta, hogy az a 
besöprés láza, a hazárdon nyerni akaró játékosé. Nem, 
érzékenykedésről szó sem volt, egyszerűen szabályokat adott 
ennek a furcsa emberi kapcsolatnak s az ő számára éppen 
ezeknek a szabályoknak akár csak egyszeri áthágása jelentette 
volna a teljes vereséget. 
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Vendégeivel egyre kevesebbet beszélgetett, zorddá vált. Az 
"utolsó pillanatokra" koncentrált, az utolsó mozdulatokra, amint a 
vendég a pénztárcájában kotorászik, keresi a megfelelő érmét, 
amint alkalmas hely után néz, ahová majd bizalmas mosollyal 
elhelyezheti, amint megakad a szeme a piros szalagon, enyhén 
felfénylik az arca, megkönnyebbül, és már huppan is a pénz, 
Piroska pedig boldog, a végtelenségig boldog ebben a pillanatban. 

Tulajdonképpen nem is volt már szüksége erre a pénzre. 
Akkoriban, hogy először varrt csíkot a köpenyére, ment utoljára 
moziba. Kirándulni meg éppenséggel nem járt. Az idő is lehűlt, 
őbenne is mintha megkocsonyásodott volna a vágy, nem is 
kívánkozott ki a lakásból. A szekrényben gyűjtögette össze az öt-, 
tíz-, húszforintosokat, időnként beváltotta őket százasokra, 
ötszázasokra, ne foglaljanak annyi helyet. 

Mind többet és többet ült a székben, figyelte magát a 
tükörben. Kenegette az arcát, várta a vendégeket. A szomszéd 
rekeszből átszűrődő beszélgetés, fel-felcsattanó kacagás nem 
zavarta, vastagon bekente bőrét citromos pakolással, hátradőlt és 
rajzolgatott. Ruhákat tervezett, különböző fazonban és mintákkal, 
mindössze egyben hasonlítottak –, óriási zsebek éktelenkedtek 
rajtuk. 

Nemsokára különleges szabású garbóban jött be. 
Munkatársnői elfordultak, ki ne törjön belőlük a nevetés. 

Elöl, az áll magasságában véget ért a nyak rész, hátul 
viszont fölfutott a tarkón és egész a fejbúbig folytatódott. Itt 
szétnyílt a két réteg, mert két rétegből állt ez a különleges 
ruhadarab, és tölcsérformát alkotott. Kísértetiesen hasonlított egy 
perselyhez. 

Aznap Piroskának egyetlen vendége akadt. 
Másnap a lány beteget jelentett. Marcsa és Boris 

megtalálták asztalán a kis jegyzettömböt, amelyikbe Piroska 
ruhaterveit készítette. Benne volt az a garbó is, amelyikben előző 
nap látták. Lapozgatták, nevettek. 

Maris ezen kívül tíz forintot talált az asztalon, Boris 
szerint Piroska előző napi vendége tehette oda. 
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A dobos 

Leszálltam a villamosról, összébb húztam magamon a 
télikabátom, kétszer-háromszor megszívtam benáthásodott 
orrom és elindultam a Fiatalok Sportcsarnoka felé. Sosem jártam 
a városnak ezen a részén, de annyira egyértelmű volt, hogy csak 
az a korongforma, robusztus építmény lehet a csarnok, közel a 
folyóhoz, a park túlsó oldalán, hogy meg sem kérdeztem senkit, 
egyenesen arra vettem az irányt. 

A behavazott sétányon bőrtalpú cipőm fájdalmasan 
csikorgott. Borzongató hideg volt. Még a villamoson, az ablak 
mellett kucorogva kis lyukat kapartam a bejegesedett ablaktáblán, 
azon keresztül figyeltem az elmosódó utcarészleteket, a 
megállókban didergőket, toporgókat, a fagyos, kabátjukba 
burkolódzó járókelőket. 

Fél nyolc volt, téli sötét. A rosszul világított parkon át 
többen siettek társaságban, vagy mint én, egymaguk, megnyújtott 
léptekkel be a fényes, üvegezett előcsarnokba, be a melegre. A 
ruhatárak, a büfék környékét zsivaj töltötte meg. Beálltam én is, 
nem a fagylaltoshoz, túl hosszú volt a sor s a fagyinak még a 
gondolatára is végigfutkosott hátamon a hideg – sörért. 

Iszogattam, figyeltem a beszélgetőket. Jólesik az idegen 
nyelvet hallgatni, ha akarom, nem értek belőle semmit, szabadon 
kószálhatnak a gondolataim. 

Ági? Sosem hittem, hogy összekülönbözünk. Rengeteg 
gondom, bajom volt a szeszélyeivel, de ragaszkodott. Az ördög 
tudja, mi ütött belé. Most nem jár senkivel. 

Testes, vörös hajú nő, hosszú, sötétzöld ruhában ült le 
velem szemben. Három krémest, két szendvicset és nagy pohár 
almalevet hozott a tálcáján. Vastag mozdulattal intett a 
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barátnőjének – az éppen fizetett – hogy jöjjön, van még egy 
szabad hely. 

Én se járok. Nincs kivel. Kedvem se. Kiesik minden a 
kezemből, csak tengek-lengek, elmegyek koncertekre, színházba, 
megnézek valami filmet a szomszéd moziban és kész. Olvasni 
már nincs türelmem. 

Elsőt csengettek. A kövér hölgy még csak másfél 
szendviccsel végzett, az almaléből meg éppenséggel alig ivott. 

Nem kizárólag őmiatta, nem. Ő csak lezárta a sort, ami 
elkezdődött már azzal, hogy kikerültem ide idegenbe. A többiek 
talán könnyebben viselték... 
Először az otthoni levelek ritkultak meg, azután jöttek az itteni 
problémák, a mindegyikünkben felnövekvő gőg, az unalom, a cél- 
és társnélküliség, végül pedig jött, azaz ment Ágnes. 

Csengettek. A kövér hölgy akkor nyelte az utolsó 
falatokat, nagyokat bólintott, úgy tuszkolta lefelé, azután a 
barátnőjét kezdte noszogatni, hogy igyekezzen. 

Felálltak, felálltam. 
– Hát igen – dörmögtem – nem történt semmi különös, 

minden törvényszerű, korai fészekalj vagyunk, ennyi az egész. 
Értetlenül bámultak rám, elmosolyodtam. Hátat fordí-

tottak és elvonultak a lelátók felé. 
Megkerestem a helyem, leültem. 
Az ellipszis alakú csarnok közepén, a kosárlabdapályán 

már kinn állt a szerelés, felém kétoldalt a hangfalak, erősítők, elöl 
három mikrofon, balra az orgona, középütt, hátrább a dob. A 
túloldalt választották hátterül, az ott ülők persze, amint 
észrevették, hogy becsapottak, óvatosan átevickéltek erre az 
oldalra. Még így is maradtak üres székek, hiába, hatalmas ez a 
komplexum. Nem is tudták fölfűteni, sokan ültek a kabátjukban, 
én sem adtam le a ruhatárba, csak kigomboltam, nem volt több 
tizenhárom, tizennégy foknál. 

A világítást már kikapcsolták, a hosszú, kettős pórázon 
lelógó reflektorok maradtak csak égve. 

Piros, kék, zöld fénynyalábok estek az elcsöndesedő 
nézőtérre. Középen, a felállított hangszerek körül nagy, színes 
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karikákat gömbölyítettek a fényszórók. A dob gyönyörű vörösben 
égett. Egy többemeletes rendszer csillogó csavarokkal, 
gyöngyházburkolattal, feszülő bőrökkel, szépen, félkörben 
elrendezve, mint rendesen. A széles cintányér szolidan 
félrebiccentette a kalapját, úgy sandított a büszke, ünnepi 
felállásra. 

Előbb lassú, majd egyre gyorsuló ütemben hunytak, 
gyulladtak ki a lámpák. Furcsa remegés töltötte be a termet. 

Csönd támadt. 
Hallatszott, ahogy a jegyem tépdesem, mind kisebb és 

kisebb darabokba. A szomszédom rágyújtott. Mintha régi filmen 
láttam volna, ahol túl hosszú időközökkel követik egymást a 
képkockák, emelte szájához a cigarettát, az öngyújtót s tette újra 
zsebre a kezét. Magam elé néztem, le a cipőmre. Kiverte a só, 
vagy három hete nem pucoltam. 

Egetverő taps zuhogott fel. Az öt fiú akkor futott ki a 
játékos kijárón, felemelték a karjukat, úgy köszönték az ünneplést. 

Megdördült a zene. Nem is dördült, szinte felszeletelte a 
fejet, hogy a dobhártya közelébe férkőzzék, vagy még beljebb, 
egészen az idegvégződésekig. Kínos gyönyör, van, amikor az 
ember legszívesebben elmenekülne. Emlékszem, Ágival is egy 
ilyen megveszekedett hangú banda hozott össze. A társaság benn 
rázta magát a nagyteremben, én meg kiballagtam a sötét, 
mellékutcára nyíló kapualjba, hirtelen elegem lett a ricsajból. 
Először azt hittem, egyedül vagyok, aztán kiderült, hogy nem. 

Akkor kezdődött. De gyönyörűen is kezdődött! Úgy 
kezdődött, mint ahogy az a dob áll ott, vörösen, csillogón és 
elegánsan. 

A dobra meredtem, hosszan, eltűnődve. Önkéntelenül is a 
hangját kerestem, és ni, megtaláltam, vidáman, elevenen szólt a 
pergetés, a nagydob pedig közbecsapott néha-néha komolykodón, 
az ütemet diktálva. Hirtelen megenyhültem s már szerencsésnek 
éreztem magam, hogy itt vagyok, mindenre késznek, 
tehetségesnek, ahogy a szólógitáros is érezhette, mélyen 
hátrahajolva, remegő hajfürtjeit a zene hullámaira kioldva, lehunyt 
szempillákkal, különös, titkokat rejtő arckifejezéssel. 
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Most lettem csak újra figyelmes a körülöttem ülőkre. 
Némelyek előregörnyedtek, könyöküket a térdükön, állukat 
mutató- és hüvelykujjuk között támasztották meg, feszülten 
figyeltek, csak a fejük búbja emelkedett, süllyedt ütemesen, ahogy 
sarokkal követték a ritmust. 
Mások hátradőltek, esetleg a lábuk is keresztbe rakták, de valami 
porcikájuk, valami rejtett, letagadni kívánt porcikájuk nekik is 
mozgott, bármennyire igyekeztek is uralkodni magukon, 
tüntetően leküzdeni a hatást, amiért tulajdonképpen idejöttek. 
Voltak, akik két kézzel verték a combjukat, teljes testükben 
vonaglottak, ordítoztak. 

Feltűnt, hogy vagy tizedszer ismétlik már ugyanazt a 
dallamrészletet a két gitáros, a csörgős, az orgonista meg a dobos. 
A fények réges-rég együtt gyulladtak, hunytak hibátlan 
pontossággal minden ütemmel. A dallam még mindig nem 
változott, amikor az orgonista hirtelen megállt. 
A fiú mintha megijedt volna, körbetekintett, még leütött néhány 
billentyűt, azután felpattant s akárha menekülne, kiszaladt a 
játékoskijárón. 

Az orgonát ölelő kék fény kihunyt. 
Megborzongtam. Hideg volt. Vagy a csarnok reszketett? 
A zenekar játszott tovább. A szólógitáros a hasán 

pengetett, széthulló mozdulatokkal, ernyedt ívben, csoda, hogy 
nem esett el. A basszus megfontoltan követte közbe-
közbenyikorogva a pedállal. A dob is, most, hogy elhallgatott az 
orgona, új hangot, új jelentőséget kapott s egyre bonyolultabb, 
egyre határozottabb csapásokkal ragadta magához a vezetést. 

A csörgős mintha minden igyekezetével ugyanerre 
törekedett volna. Megérezte a hirtelen támadt űrt s már nem 
tartott szüneteket, a többiektől teljesen elszabadulva rázott. Karja 
hol a feje felett csomózódott össze, hol szétcsapódott 
hisztérikusan, végül hasztalan igyekezetében végképp 
összeomolva lekuporodott, arcát elrejtette összekulcsolt keze és 
térde közé. Észre sem vettem, mikor ment ki. Csörgője 
gazdátlanul hevert a középvonal tájékán. 
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A basszusgitáros egyre mélyebb húrokon játszott, lehet, 
nem is voltak hallhatók ezek a hangok, ki tudja, meghaladta-e 
mindegyik a húsz hertzet, amennyire legalább szüksége van az 
emberi fülnek? A pedált is teljesen elhanyagolta. Ráébredt, hogy 
senkit sem érdekel, hogy minden tekintet a másik kettő kiteljesülő 
versenyére feszül, hogy felesleges. 

Igen, akkor már kizárólag csak a dobosra és a 
szólógitárosra figyeltem én is. 

És egyszer csak ketten maradtak a hangszerekkel, a 
szólógitáros, meg a dobos. 

Ez az a perc, amelyiktől a legapróbb részletre is bármelyik 
pillanatban csalhatatlanul visszaemlékezem. Most, hogy végig-
gondolom a történteket, megforrósodik bennem a lélek s mint 
türelmetlen kortyokban nyelt cseresznyepálinka terjed szét az 
öröm, a gyönyörűség. 

De gyönyörű, de gyönyörű, istenem, de gyönyörű volt! 
A gitár, a dob, a fények! A tűz, amint pirosan, kéken, sárgán és 
nem létező színekben is vibrált, emelt és melegen tartott! 
A sportcsarnok, ahogy kitárult, a figyelem, amint hitetlenkedő 
csodálkozással szórta magáról a nehéz bundakabátokat! 

Szabadon, fesztelenül lépegetett ez a már-már elszundító 
zene széktől székig. A szólógitár ringott, akár a csónak s mennyire 
természetes volt, ahogy követték a dob törvényszerű csobbanásai. 
Mint evezők ritmikus koppanása: ...tam...tam...tovább, tovább! 

De nem is koppanások voltak ezek a koppanások! Lám, 
máris megváltozott minden, nem, már nem evezők koppanása 
volt az új hang, amely szétterjedt lassan, felhívva magára a 
figyelmet. A pergődob és a tom-tom elszórt, de megfontolt 
lövéseket adott le a háttérből a szólógitárosra. 

És sírt, zokogott a gitár. Ocsúdott. Forgolódva, elbizony-
talanodva és szuszogva ébredt. A zöld fény már nem mozdult 
róla. Figyelmeztetett, a gitárral valami történni fog, a gitár beteg. 

Szenvedélyes utolsó rohamra készült a dob, többé nem 
engedett ellenfele segélykérő sikoltásainak. Felzúgott a tam-cin-
bimm-bumm-bamm-piff-puff-csatt –, s a zöld fény kialudt. 
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Megkönnyebbült a levegő, mégis kifeszült, akár a háló a 
cirkuszban az ugrószám előtt. A dobtól-e, vagy a dobért, esetleg 
teljesen függetlenül tőle, azt nem tudom, de rugalmassá vált, 
szívóssá, a játék pedig kibontakozásában is fölényessé. Tapasztalt 
öreg parasztemberek járják így táncukat, bölcsen, minden 
döccenésüket előre megfontolva, tiszteletet parancsolón, sok 
összecsapást, számtalan győzelmet megért versenyzők futnak így, 
újra elsőként érkezve a célba, kissé előretolakodó mellel, hátul 
lefeszített könyökkel, apró rázással a lábukban, mélyen, szabadon 
lélegezve és egyes dobosok dobolnak így, igen, léteznek ilyen 
dobosok. 

Enyhe lüktetés ülte meg a termet. 
Nem pihegett, erőt gyűjtött, összpontosított a dob. Újra 

szemügyre vettem a hangszert s igazából csak most fogtam fel, 
hogy szétszórt tagjai között ott ül, dolgozik, játszik egy ember. Ha 
távcsövem lett volna, most kiragadhattam volna őt, mint sokan, 
csodálatos birodalmából. Megfigyelhettem volna az arcát, különös 
grimaszait, távolról is jól kivehető egyenes fürtjeit, sasos, ne adj 
isten pisze orrát, az ajka vonalát, azután kicsit arrébb mozdítva 
ezt az indiszkrét eszközt szemtelenül rácsodálkozhattam volna 
erős, izmos karjára s mert szinte a nyakáig elmerült engedelmes-
ségre bírt szerszámaiban, másra már nem is. 

A lelátó, mint óriási lencse, gyűjtötte össze a pillantásokat. 
Úgy hatott, nem a reflektorok, de a figyelem fókuszba szedett 
sugarai gyújtják lángra s csiszolják vörösre a lebőrözött 
hengereket, a cintányért, a fémháromszöget s a közöttük oly 
megvető biztonsággal eligazodó két dobverőt. Jól kivehető volt a 
pergődobnak a kisdobétól árnyalattal mélyebb, csak ritkán 
váltakozó kerepelése, a kisdob virgonckodása, a cintányér rázkó-
dása, bongása s persze a nagydob. A nagydob örökké ott mormo-
gott, méltatlankodott a háttérben, fegyelmezve, terelve maga előtt 
a többit. 

Azután gyorsult a ritmus, a hangok egybemosódtak. Már 
nehéz volt követni a dobos mozdulatait, tagjai, mint stopperóra 
verték ki a másodperc töredékét is. 
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Időnként a parketten játszott, méghozzá olyan erővel, hogy az 
egész teremben hallható volt a lécek s az ütők egymásba ütkö-
zésének egyszerű, virtuóz szólama. Hol a bőrön verte, hol a 
peremen, a gyöngyházon, a parketten, megkeverte, váltogatta ... 

Akkor történt. 
Valaki az alattam lévő sorban felszisszent, a szomszédom 

hátramozdult ültében, belenyikordult a széke. 
Eltörött az egyik verő. 
A dobos felegyenesedett, rámeredt a kezében maradt 

csonkra, majd szomorú mozdulattal mindkettőt, az ép és a törött 
dobverőt is a térde között maga elé hajította. 

Kipp-kopp, zörrentek a parketten. 
Bal karjával enyhén rátámaszkodott a húrozott kisdobra, 

az alig hallhatóan megpöttyent. Pillantását még mindig nem 
emelte fel. Ujjaival kopácsolni kezdett, azon tűnődhetett, mitévő 
legyen. Most nézett körbe először. Láthatta a rászegeződő, 
várakozással teli szemeket és arcokat. 
Valamiféle elhatározásra juthatott, mert jobb kezét ráhelyezte a 
pergődobra. 

Ütött. A tenyerével, mintegy próbálkozásul. 
Újra körbehordozta a tekintetét. A hatást mérte fel? 
Utána már csak magának játszott. Mintha otthon a hallban 

játszott volna, vagy az üres, számára a tökéletességig üres 
próbateremben. 

Ütött, azután megint, majd újra egyet, bekapcsolódott a 
bal keze is. Gyakorlott reflexeivel hamar elkapta a megfelelő 
ritmust. Újak voltak a most felszálló hangok, cseppet sem 
hetykék, vagy legényesek – komolyak, férfiasak. 
Egymás után ismerte fel legkedvesebb barátait, paskolta meg őket 
cinkosan, haverkodón, hogy azután, mint egymásra talált régi 
ismerősökkel, vállveregetve elvonuljon a tolakodó, kíváncsi 
szemek elől. 

Ütött...és csapott...és ütött és csapott és vágott és megint 
ütött és újra és újra egyre sűrűbben, egyre erősebben. 

Most, most, most, most, le is, föl is, jobbra, balra! 
De szép! De jó! De jó! De szép! 
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Dörömbölt, toporzékolt a levegő, a falak, a tető, a parkett, 
a székek, az arcok, a szemek és a dob, a dob kibontakozott, 
kiabált, ölelt, nyalábolt, magával ragadott, hogy sírtam, vagy 
nevettem, vagy ugráltam, vagy... Emlékszem, ahogy néztem és 
nem hittem el, hogy ez játék s nem varázsló kőművesek vájta 
lidérces barlang, hol egyszerre fázom és égek s bár semmit, de 
semmit nem értek, érzem hogy... 
 
 

Sarkáról kezdtük bontani a kristály éjszakát. Apró 
kalapácsokként koccantak az elejtett szavak, fagyos rikkantások a 
tizenegy órai csendnek. Mint kirajzó hőhullámok, áramlott a nép 
a villamosmegálló felé. Akik azt remélték, még elérhetik a korábbi 
villamost, ha szaladnak, mind ott topogtak már. 

Az úton feltűnt egy taxi. Foglalt volt. Vágyakozással 
fordultak utána az arcok, amíg be nem kanyarodott a híd előtti 
szűk utcába. A kanyarban megcsikordult a fék, felporzott a hó, és 
a világoszöld kocsi továbbrobogott. 

Az utca végéből előcsörömpölt a villamos. Felszállás 
közben ütötte meg fülemet a beszélgetés: 

– ...dehogy is akarattal! 
– Ah, tegnap ugyanúgy... 
– Na mibe fogadunk, hogy...? 
–  ...nekem ne beszélj... 
– Véletlen volt, száz száz, hogy... 
Hülyeség, gondoltam. Nagyszerű volt, az a fontos, és 

amint felléptem a villamos lépcsőjén tudtam, bár késő van, 
hazaérve kipucolom a cipőm, lekefélem róla a sónyomokat, 
azután bekenem jó alaposan zsírral, ki ne kezdje bőrét a hó. 
 



32 

Csendélet 

A november negyedikéről ötödikére virradó éjjelen 
történt. Mínusz huszonkét fokra süllyedt a hőmérséklet. A 
meteorológiai jelentések szerint a városban, novemberben, száz 
év óta nem mértek akkora hideget, mint ezen az éjszakán. 

A Medve bár Szaltikov utcára nyíló ajtaja kicsapódott, 
szemben a Leningrád mozit nehéz sörszag csapta meg. Nagyot 
puffant a kivágódó tolókilincs oldalt a koszos házfalon, 
megcsörrentek a laza üvegtáblák, aztán a felrugózott ajtó, ahogy 
volt, visszazöttyent a helyére. 

Egy ember állt a járdán két-három lépésre a Medve bár 
bejáratától, löttyedten, akár egy köpés. Szétterpesztette lábát, 
előregörnyedt, hányt. Mindössze kétszer rándult össze a hasa, 
mindkétszer böfögésszerű, bugyborékoló hangot hallatott, aztán 
már szépen, nyugodtan tört elő szájából a keserű, zöldessárga lé, 
végigfolyott az állán, egészen le, lába elé a kőre. Szemben a 
moziban sötét volt, már befejeződött az utolsó előadás. Végig a 
Szaltikov utcán az úttest fölött hosszú, egyenes sorokban lámpák 
égtek. Kevés fényt adtak, még ezen a hideg, tiszta éjjelen is 
nehezen kivehető volt az ember arca s a hányadék, amint minden 
darabosság nélkül egyenletesen szivárgott elő alig meglazított 
fogai közül. 

– Az anyátok úristenit! – gurgulázott fel valahonnan a 
gyomra tájékából. 

Télikabátja ujjával úgy-ahogy végigtörölte arcát s ügyetlen, 
töredezett léptekkel elindult az Öntő út felé. 

A Szaltikov utca nyílegyenesen tartott az Öntő útnak, ott 
kellett először kilencven fokos kanyarulatot vennie, onnan aztán 
egyenesen a folyóig, át az Öntő hídon s a túlparton már egészen 
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közel a Finn pályaudvar, amelyiknek közvetlen szomszédságában 
lakott. 

Nem először tette meg ezt a körülbelül egy kilométernyi 
távot, lába pontosan emlékezett az aszfalt töréseire, a keresztutcák 
járdaszegélyeire, s pontosan tudta azt is, amint kiér az Öntő útra, 
át kell térjen a másik oldalra, különben óhatatlanul a Belügy-
minisztérium épülete mellett haladna el. Ez, valahányszor csak 
megfeledkezett az óvatosságról, mindig kellemetlen hányingert 
váltott ki benne. 

Most is, amint a sarokra ért, máris rosszabbul érezte 
magát. A szokatlan november eleji zimankó jót tett a fejének, s a 
Szaltikov utcán jőve úgy tűnt neki, éppen csak kótyagos kissé, de 
most rögtön, amint a sarokra ért, megemelkedett a belei táján a 
nyomás, nőttön-nőtt, rátelepedett a fejére, a vállaira s legszíve-
sebben minden belső vacakját kiokádta volna, csak hogy meg-
könnyebbüljön már. 

Nekidőlt egy falnak. Unottan végigtekintett az Öntő úton. 
Hol balra, hol jobbra vetette a fejét, a törzsét és a lábát nem merte 
mozdítani. A villamosok jártak, ritkán, de jártak még. 
Amúgy nemigen lehetett látni valakit is. 

Amikor kipihente magát, átment a túloldalra. Az út 
közepén vadul kotort a folyóról a fagyos északkeleti szél. Fázott. 
Szájában a keserű íz összekeveredett a hideggel, a gyomra meg-
megbicsaklott. Haza szeretett volna jutni végre. 

Hamarosan elért a hídig. Erről a hídról letekintve kedvelte 
leginkább a várost, innen látszott az erőd, a palota, a Hajnal hajó, 
ebből a szemszögből egy miszlikbe tépett képet is összerakott 
volna bármikor. Talán azért is jött annyiszor erre, hogy 
mindannyiszor meggyőződhessék, jó helyen jár, ez ugyanaz a 
város, nem, még nem tévedt el. 
A Medve bárba is talán csak a hídnak, vagy inkább ennek a 
képnek a kedvéért nézett be estelente. Különösen éjjel kedvelte az 
Öntő híd déli hídfőjét, vagy a híd közepe táját, ahol hosszasan, 
minden feltűnés nélkül elálldogálhatott, főleg nyár eleji 
szürkéskék éjszakákon, amikor az erőd kihegyezett ceruzája 
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mögött már lebukott a nap, s csak a kövér, málnalekvárral 
átitatott felhők bóklásztak az égen. 

Most, amikor kabátja felhajtott gallérjába bebújva kiért a 
hídfőhöz, elbizonytalanodott. Tanácstalanul ingadozott a rakpart 
fölött, arcába vágott a levegő és a sör meleg köpenyén át is 
csiklandozta bőrét a szél. 

Éjfél jócskán elmúlt, a túlpart matt vonalként húzódott a 
sötét víz színén. A házak fekete gubancokban álltak, a világítást 
eloltották már, az erőd, a palota, a hajó mintha nem is léteztek 
volna soha. 

Míg átkelt a hídon végig a korlát mellett haladt, kapasz-
kodott, bekerülve a házak fedezékébe lejött a járdáról s a 
villamossínek mentén indult tovább. Az Erdős úton – így hívták 
az Öntő híd északi hídfőjénél kezdődő hosszú, egyenes utat – két 
sorban fehér higanygőzlámpák égtek. Az ember a Komszomol 
utca kezdetéig néhány lépést teljes világosságban tett meg. Most 
látszott, ruházata tulajdonképpen rendbe van szedve. Ötven év 
körül lehetett. 

A Komszomol utca sarkától már csak hajításnyira volt a 
pályaudvar. Főépülete a folyóra és egy egészen a folyóig terjedő 
jókora térre nézett. A tér bal oldalán, a Kisszínház falánál 
többlépcsős tribünt ácsoltak, a gyantaszagú, friss fenyődeszkák 
messzire világítottak a sötétben. A közelgő forradalmi ünnepre 
készült a tribün, s előtte a magas, ugyancsak ácsolt szobortalapzat 
is.  

Az embernek a pályaudvar főépületével párhuzamosan 
vezetett volna az útja, végig a tér északi peremén, mégis 
lekanyarodott a tribünhöz. Körbejárta, végigpróbálta az összes 
lépcsőt, s mert nem talált rajta semmi érdekeset, a talapzatot vette 
szemügyre. Topogott körülötte, összeverdeste a cipőjét, 
tapogatta. 

A téren csend volt, csak taxik jártak, a metró már bezárt. 
A pályaudvar órája fél kettőt mutatott. Az ember üggyel-bajjal 
felkászálódott a talapzatra, kiegyenesedett, megszédült, csaknem 
előrebukott, messziről úgy nézett ki, mintha heves szónoklatot 
tartana éppen. 
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És furcsa mód váratlanul tényleg beszélni kezdett. 
– Jó estét! 
Csuklott, hadonászott párat, aztán megszólalt újra. 
– Na, mi lesz apukáim, talán fogadnátok a köszönésem, 

ha már kivonultatok ide a tiszteletemre! Éjnek idején! 
– Hurrá! – morajlott végig a téren. 
– Ni csak, szomszéd koma! Igazán szólhattál volna, hogy 

meglepetést készítetek a számomra, talán szereztem volna még 
pár üveg berlinit az egészségetekre. És ti, fiúk? Hiszen itt az egész 
brigád! Ugyan, ne csináljátok, menjetek inkább aludni, elkéstek 
reggel, mint a balta, olyanok lesztek a gépnél. 

– Hurrá! Éljen! 
– Köszönöm, srácok, köszönöm. Mennyi zászló, mennyi 

transzparens! Anyukám, drága kicsi feleségem, ne haragudj, hogy 
csak most veszlek észre, de alig látok az örömtől, mondd, mi ez a 
felhajtás? 

– Hurrá! Éljen a vezér! Dicsőség a hősnek! 
– Köszönöm, köszönöm drágáim, boldog vagyok, 

sosem fogom nektek elfelejteni. Hiszen már a rakpart is végig 
tele! És mindenki énekel, ni, a szomszéd a sapkáját dobálja, pedig 
utálja a huzatot, ma éjjel meg kutya hideg van, az egyszer biztos. 
Az egész város csak engem ünnepel! Hogy ezt megérhettem! 
Mennyi hálás szív, szinte felfűtik a teret, ki kell gomboljam a 
télikabátom, melegem van. Nem csak kigombolom, le is vetem, a 
tiétek, osztozzatok rajta gyerekek, ez az én ajándékom, sajna nem 
futja többre, és bocsássátok meg, hogy részeg vagyok, ne is 
ellenkezzetek, igenis részeg vagyok, nem a sörtől, tőletek 
ittasultam meg, kérlek benneteket, hadd legyen ez most 
mentségemre. – Barátaim, engedjétek meg, barátomnak tekintsem 
mindannyiótokat, hívjatok ezentúl Iljának, Vlagyimir Iljicsnek, ha 
úgy jobban tetszik. 

– Hurrá! Éljen a hős! Dicsőség! Vlagyimir Iljics éljen 
örökké! 

– Hálásan köszönöm a jókívánságaitokat, a töméntelen 
virágot, örök hálám tinéktek e percért, emberek! 
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– Hurrá! Vlagyimir Iljics Lenin éljen örökké! 
– Rogov, barátaim, egyszerűen Rogov a vezetéknevem, s 

bár hízelgő tőletek... 
– Éljen Vlagyimir Iljics Lenin, akit nem ismétel meg a 

század! 
– Ne bolondozzatok gyerekek, Rogov vagyok, értitek, 

Rogov, mondjátok: Éljen Vlagyimir Iljics Rogov, az esztergályos! 
– Éljen Lenin! Bőség és jogok, győzött az ember, 

győzött Lenin! 
– Hallgassatok! Halljátok, hallgassatok el! Tévedés 

történt. Mit ordibáltok? Le akarok szállni innen, halljátok, le 
akarok szállni, segítsetek! Fázom. Haza akarok menni! Aludni 
akarok. Munkába akarok menni. Eresszetek! El akarok menni 
innen, engedjetek le! 

És az ember ordított, zokogott a talapzat tetején a mínusz 
huszonkét fokos novemberi éjszakában. Kabát nélkül, 
összekuporodva kushadt, nyüszített, mint egy állat. Fél négy 
tájban, ha járt volna arra valaki és érdekelt volna valakit, 
meghallhatta volna a tompa puffanást, ahogy leesett a három 
méter magasból. Reggel találtak rá, csak a lába törött el, meg egy 
bordája, de már meg volt fagyva. 

A városban, novemberben, száz év óta nem mértek 
akkora hideget, mint ezen az éjszakán. 
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Hatszáz öl kukorica 

– Most! 
Brrrr... 
– Húzd! 
Brrrr... 
– Na még... brrrr... egyszer... brrrr! 
Felegyenesedik, megropogtatja a derekát, kiköp a 

szántásra. 
– Majd csak kieszi a fene! 
Átles a vezetőfülke mögött a másik oldalra. Elröhögi 

magát. 
– Mi az, Dokikám, franyább a gumikesztyű, mi? 
– Aha. 
– Világos. Nem kell annyit taszigálni, ráadásul az ember 

bütykét sem cseszi szét. No, kapd el a végét, srác, lendítünk rajta 
még párat, aztán ott bassza az isten az egészet, ahol van! Hé, ott 
elől, Kuki, hallasz? 

– Mi az drága? 
– Nyomjad pajti, csak frissiben! 
– Várjál csillagom. Máris. Egy pillanat. 
– Mi az anyám kínját totojázol, nyomjad azt a gázt, vagy 

előremegyek! 
– A gázt? Én már a nadrágom nyomtam lefelé. 
– Marha. Látod, Doki, micsoda országos tulokkal kell... 

brrrr... az embernek együtt dolgoznia, de nem is... brrrr... szólnék 
semmit, ha legalább órabérben... brrrr... menne az agyamra ez a 
tapló. Huhh! A keservit, dög nehéz tákolmány! 



38 

A kombájn kiér a tarló mögötti füves partra, két első 
kerekével megtámaszkodik egy meredélyen és éppen akkora rést 
nyit a hasa alatt, ahová már be lehet bújni. 

– Na, Doki, beférsz? 
Az rápislant az olajos, alig huszonöt centiméterre a szántás 

fölé emelkedő alvázra s összehúzza a mackó fölsőjét. 
– Miért kérded? Nem elég rossz? 
– Neked aztán van eszed, pajtás! Hiába, értelmiségi. 

Vigyázz csak, kussolj arrább egy kicsit, majd én megpróbálom! 
Hé, Győzőkém, csak nem valami nőt szedtél fel már megint, 
nagyon hallgatsz ott elöl? 

– Jövök, jövök – dörmögi Győző a kombájn előtt álló 
GAZ-ból s nagyot csattan a vasajtó. 

– Na, mi kell? Leoldjam a vontatókötelet? 
– Mi a francnak? Úgy akarod hazatolni? Megizzadsz, 

mire beérsz a géptelepre. 
– Tolni? Majd te megcsinálod, édesapám. A mi egyetlen 

aranykezű Jaci-macink. 
– Fogd be a pofád! Adj inkább egy harminchatos 

kulcsot. 
– Doki! Egy harminchatos kulcsot! 
– Hol van? 
– A ládában. 
– És a láda? 
– A láda? Hallod ezt Jaci-maci? Lassan lepipálják a 

hülyeséged. No, ugyan hol lehet a láda? A kocsiban, seggem-
beggem, itt vagy már azzal a kulccsal? 

– Nem. Menj érte magad. 
– Visszapofázol, öregem? Visszapofázol a nagyapádnak? 

Mars a kulcsért, a kutya teremtésit! Itt én vagyok a góré, te 
seggkukac, itt Jancsó Győző a gépszerelő atyaúristen és nekem ne 
pofázz vissza te tacskó, hanem nyald be, de lóhalálában, ha én 
egyszer azt mondom, harminchatos, akkor az harminchatos, és 
loholsz érte, hogy a nyelved kilóg! 

– Győző! – szól ki a brigádvezető a gép alól. 
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– Igen drágám! 
– Ráérsz? 
– No de Jacika, máris rohanok. 
– Aláférsz? 
– Jó ott hűsölni? 
– Fasza. 
– Akkor tehetek egy próbát. 
– Látod azt a lyukat ott fönn? 
– A hidraulika főnyomócsövön? 
– Igen, ott, folyik belőle az olaj. 
– Csöpög, a java már elfolyt. Így is egész tócsa áll alatta. 
– És ezt a rongyot? 
– Látom, miért? 
– Mert most meghentergetem szépen a tócsában, 

frankóul fölszedegetem vele az egészet és aztán a képedbe 
nyomom – így ni, te gané! Hogy beszélsz a fiatalabbal mi, te 
szemétláda, nincs benned tisztesség? Bumburnyák paraszt! 

– Pfuj! Ezt még megkeserülöd! 
– Maradj csak itt, majd én hozom a kulcsot, te úgyis 

tehetségesebb vagy a szakmában, te, te gépszerelő atyaúristen. 
– Doki! Segíts kijönnöm. 
– Maradj, itt a kulcs. 
– Na, elhoztad? Frankó gyerek vagy te, Doki. Tudod 

mit? Hozhatnál még egy huszonkettest is, később úgyis szükség 
lesz rá. 

A föld, amelyiknek végében a súlyos, sárga kukorica-
kombájn vesztegel, aligha több hatszáz négyszögölnél, egy jókora 
gyümölcsös sarkába ékelődik bele. A tábla végétől pár száz 
méterre régimódi cseréptetős végház húzódik meg az erdősávban. 
A tanyához tartozó szőlők leszaladnak egészen a Kígyósra, le az 
öntözőcsatornáig. Háromfelé járhat, a tanyán nemrég kezdtek 
sivalkodni a disznók. 

– Négyszer etet a paraszt, érti a módját – szűri ki Győző 
a fogai közül és nagyokat ránt a főnyomócső szorítóbilincsén. 
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– Hát nem jön le ez a szar! Nem jössz le, mi? Nem... jössz... le? 
Azt a rézfán... fütyülő... 

Amúgy csend van. Hőség és csend. Szeptember közepe. A 
Duna irányából néha előszivárog egy-egy felhő, de mire 
becsónakázik az égbolt közepére, az ember észre sem veszi, áttűz 
rajta a nap, mint a tésztaszűrőn. 

A levegő meg se libben, vagy ha libben is, csak egy 
pillanatra, megáll, kifújja magát, igazi lendületre sem kap, elakad 
az első száraz gazban. 

A kombájn előtt GAZ típusú kisbusz áll, a szerelőkocsi. 
Piheg. Az előbb még elkeseredetten feszült neki a vontató-
kötélnek. Nem volt könnyű dolga. Doki a kocsi árnyékos oldalán 
a keréknek dőlve fütyörészik. Hátát a dísztárcsának támasztja és 
apró göröngyökkel célozgatja a lábujjait. Szépen sorjában, jobbról 
balra, aztán visszafelé. 

– Nos, mi újság? Alakul? 
Nem kap választ. Apró kattanások, indulatos töredék-

szavak pörögnek elő a kombájn alól. Feltápászkodik, beles az 
alváz alá. Győző már a kezében forgatja a szorítóbilincset, 
figyelmesen nézegeti. 

– Skubizz ide Jacika! Szakadt az O-gyűrű. 
– Látom. 
– Van a ládában? 
– Van, de a szorítóperem is gyűrött, be kell vinni újat 

hegeszteni rá. 
– És ha mégis megpróbálnánk? 
– Ereszteni fog. Kár az olajért, hatvan forint literje. 
– Szerintem beérünk, aztán benn az állványon már 

elbánunk vele könnyedén. A cső is meggörbült, tökéletesre 
úgysem hozzuk össze itt kinn. 

– Mondasz valamit. Háromszor-négyszer kijönni, mert 
nem stimmel a hegesztés... Hány kilométer? 

– Tizenöt-tizenhét. 
– Húsz liter olajat hoztunk, ezerkétszáz forint. Fasza 

amcsi hidróolaj. Hol az a gyűrű? Hé, Doki, gyere csak ide! 
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– Itt vagyok. 
– Ja, itt vagy, észre sem vettelek. Hozz már egy O-gyűrűt 

srác, ne kelljen kimásznom. 
– Add ide, hadd nézzem, mekkora? 
– Ötös. 
Felkattan a GAZ ajtaja, kotorászás hallatszik, becsattan 

újra. 
– Nagy malaca van ennek a kölyöknek. Izét sem csinál, 

csak felveszi a lóvét. Így aztán el lehet éldegélni, mi, Jacika? 
– Győzőkém, ha nem titok, áruld már el, szeptembertől 

júniusig, mondjuk éjjel fél kettőkor mivel foglalkozol általában? 
– Minek az neked? 
– Mondjad csak, mondjad. 
– Mivel foglalkoznék, alszom. 
– Alszol, vagy a tököd vakarod, ha éppen úgy tetszik. Ő 

pedig magizik. Látod, mekkora marha vagy te, Győző? Szünete 
van, még pár napig, hadd keressen! 

– Tessék, itt a gyűrű. 
– Kösz, Doki. Hol a bilincs? Addsza! Frankó, pont 

belefér. Lehet feltekerni. Egy-kettő Győző, aztán kotorjunk! 
Előmászik, nyújtózkodik, jókorát szippant a tüdejébe, s 

pont mikor roppan a dereka élvezettel nagyot fúj kifelé. 
– Hű, ez jólesett! Majd a görcs állt a hátamba, olyan szűk 

ott a hely. 
A tanya felől erősödő traktorzakatolás hallatszik. A kutyák 

kimérten csaholnak, túlságosan nem izgatják magukat miatta. 
Hamarosan föltűnik az erdősáv szélén az útfordulóban egy 
koszos, piros MTZ háromfejes ekével a vonórúdján. Egyenesen 
feléjük tart. A tábla szélén megáll, a vezető kikapcsolja a motort, 
kiugrik a fülkéből. 

– Szevasztok! Gyereke született, hogy ennyit bábás-
kodtok vele? 

– Az. Lepetézett a rohadék. Te meg? Csak nem szántani 
készülsz? 

– Eltaláltad. Beborítom a tavaszról kinn maradt tűzifát. 
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– Micsoda? A tuskókat? Elment az eszed? 
– A főagronómus adta ki reggel munkaelosztáson, 

délután szántsam be a területet, többet ne halljon róla. 
– Azt nem mondta, hogy délelőtt, még mielőtt beszán-

tanád, dobasd ki a tuskókat? 
– Nekem nem. 
– Tudod mi marad az ekéidből? Szemeteslapát. Viheted 

őket egyenesen az ócskavasba. 
– Kész vagyok, Jacika – krákogja Győző, kiköp és sűrű 

csapásokkal verve le ruhájáról a port kikászálódik a gép alól. 
– Hallod ezt, Győző? Jóska be akarja szántani a 

tuskókat. 
– Most? 
A traktoroshoz fordul: 
– Bentről küldtek? 
Az bólint. 
– Hát hülyék ezek? 
Leveszi a sapkáját, kirázza abból is a port. 
– Hát ezek tiszta hülyék! Először kiirtanak a 

gyümölcsösből hatszáz négyszögölt, nem az egész, vén, korhadt 
szart, csak egy valagnyit, a tuskókat persze mind egy szálig a 
földben hagyják. Aztán elvetnek ugyanide isten tudja miféle korcs, 
silózni való kukoricát. Már tavasszal két vetőgép tönkrement, de 
nekik kevés, ősszel ráengedik a kombájnokat. Miért ne? Van! 
Aztán csodálkoznak, mikor a harmadiknak is szétmegy a 
hidraulikája. A fél életem rámegy, mire megjavítom. Basszák meg! 
Az ő dolguk, de a sapkám lenyelem, ha meg nem hibbantak! 
Beszántani. És jövőre? Kezdődik elölről az egész. 

A traktoros vállat von, és kissé bizonytalanul megindul az 
ekék felé. A válla fölött szól vissza: 

– Mit vagy úgy oda? Nem mindegy? Nem a tiéd. 
– Jóska! Várjál! – kiált utána Győző. 
– Vár a halál, szarok az egészre, hatra haza akarok érni! – 

és bevágja magát a kormány mögé. 
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Felbörrög a gép, átdöccen a körszántáson, besorol a tábla 
gyümölcsös felé eső oldalán a fákkal párhuzamosan, és nyugodt 
tempóban belekezd a nyitóbarázdába. 

Laci felveszi a földről a feszítővasat, nekitámasztja a 
kombájn kerekének, közben szemével követi a traktort. Az 
időnként fel-felbődül, olyankor szinte hátrabukik, majd egyenletes 
ütemben kúszik tovább. 

– Doki, hozd az olajat, betöltjük. Hogy szakadna rá a 
ménydörgős ménkű erre az egész Járáspusztára! 

Győzőhöz fordul. 
– Te meg szedd össze a szerszámokat! A vontatókötelet 

is tedd a kocsiba. 
Ahogy csorog az olaj, különös illat terjed szét. Vékony, 

pirosas sugárban folyik át a műanyag kannából a kombájn 
tárolójába. Kiköpött málnaszörp. Az olajtankra rákerül a sapka, 
kész. Ennek a gépnek olaj a lelke. Olajjal működik a kormány, a 
fék, a sebváltó, a munkagépsorok, a hidraulika, egyszóval minden. 
Vére az olaj. 

Laci előkotorja zsebéből az indítókulcsot, felmászik a 
fülkébe. Óriásit bődül a motor, kétszáznegyven lóerő. Kihajol, 
leordít: 

– Győző, figyeld a kereket! Mozdul? 
– Oké! 
– Vidd el a GAZ-t, útban van! 
A szerelő bepattan a terepjáróba, rááll vele a szántásra. 

Laci gázt ad. Remeg az egész kombájn. A hidromotor teleszívja a 
csöveket, azután megindul ötven tonna nyugodtan, minden 
erőlködés nélkül. A földön vékonyka barna csík jelzi, ereszt a 
főnyomócső. Laci a földútnál megáll, leugrik, visszajön. 

– Győző, te viszed haza, mi kocsival követünk, hátha 
történik valami útközben. 

Az erdősávnál az útkanyarból teherautó fordul ki, vastag 
por emelkedik mögötte. Kikerüli a kombájnt, beáll a szántás 
szélére. Emberek ugrálnak le róla ásóval, lapáttal, némelyik 
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csákánnyal is, tizenöt-húszan lehetnek, egy egész brigád. Laci a 
traktorosra pislant, több mint harmadával végzett már. 

– Csesszék meg, ezek is jókor! Most már akár be is 
ülhetnek a fák közé hűsölni. Léhűtő banda. Nyalják ki a... 

Beszáll a GAZ-ba. 
– Gyere, Doki, tűnjünk a fenébe! 
Kinn a kövesúton keréknyom közé fogják az elmaradó 

olajcsíkot és huszonöt-harminc méter távolságból követik a 
kombájnt. Doki az útpadkát figyeli. Feltűnik az első kilométerkő. 

– Még tizenöt kilométer –, s nekidönti fejét az ajtó 
piszkosszürke üvegének. 

A brigádvezető ásít. 
– Ne félj, pajtás, beérünk. El sem fogy mind a húsz liter, 

egy ezresből megússzuk, s mi legalább tudjuk, hová folyt el. 
Cseppet se búsulj, veszett több is Mohácsnál! 
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Szolgáltatóház 

A Szuvorov utcán ódalogtam, nem messze a Szikra 
mozitól. Körülbelül két órám volt hátra az életemből, gondoltam 
nincs miért siessek. A színes forgatagot figyeltem, körbevillogtak 
az autók, rám szuszogtak a trolibuszok. Nem mehettem sokat, 
úgy ötven-hatvan métert, amikor nyúlánk fényreklámot vettem 
észre egy új épület márványlapokkal kirakott oldalán, 
SZOLGÁLTATÓHÁZ, villogott. Párszor odakacsintott nekem 
is, hívott-e, vagy csak incselkedett, nem tudom. Csinos 
fényreklám volt, meg kell hagyni, föntről a negyedikről leért 
majdnem a járda tövéig. Közelebb ballagtam, miért ne ballagtam 
volna, édes mindegy volt, merre csatangolok el még száztíz percet 
s a szimpatikus, mamlasz nagy fényreklám különben is belopta 
magát a szívembe. Aláértem s már indultam volna tovább, mert 
egy szót sem szólt, kacsintani sem kacsintott többet, szóval éppen 
indultam volna, amikor észrevettem a bejáratot. Nehéz, kétszár-
nyas üvegajtó nézett az utcára fém tolókilincsekkel és a nyitva 
tartással: 

Nyitva: hétköznap 10-től 21-ig. 
Hét óra tizenkét perc volt. Bementem. Magam sem 

tudom, miért, elvégre bármi mást is csinálhattam volna a még 
előttem lévő száznyolc percben. 

Odabenn fűtöttek, égtek a neonok, a falak mentén 
asztalok és kárpitozott székek álltak. Most éreztem csak, kinn 
esik, telített párától nedves a levegő, sötét van és tizenhárom 
perccel elmúlt hét. Több, mint egy és háromnegyed órám maradt, 
rengeteg idő. 

Körbenéztem. A földszinti teremben többen is várakoz-
tak. A bejáratot közrefogó két faburkolatú oszlop között széles 
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felirat lógott: HÁZTARTÁSI GÉPEK. Velem szemből nyílott a 
lépcsőház, elindultam fölfelé. 

Az első emeleten televíziókat, rádiókat, magnókat 
javítottak, a második tele volt fényképezőgépekkel, szemüve-
gekkel, a harmadikon négy órás dolgozott külön rekeszekben, 
szerte a falakon órák függtek, ahány, annyi féle. Bekukkantottam 
a rekeszekbe s pontosan három perc huszonöt másodperc múlva 
kiléptem az ajtón. A lépcsőházból fordultam vissza, már láttam a 
negyedik emeleti kiírást: CIPÉSZET, RUHAJAVÍTÓ. Eszembe 
jutott apámtól örökölt karórám. Hirtelen úgy határoztam, hogy a 
mai estén, s mert tudtam, alig több mint másfél óra múlva nem 
csak a mai este, de vele együtt egész hátralévő életem véget ér, 
egész hátralévő életemben soha többé nem foglalkozom az 
idővel. 

Lecsatoltam bal csuklómról az apámtól örökölt órát, jó 
erősen odacsaptam az ajtófélfához, már erre megállt, de azért 
biztonság kedvéért túlhúztam rajta a rugót is, odavittem az egyik 
rekeszhez és beadtam három napos határidővel javításra. 

Felmentem a negyedikre. 
A terem ahová beléptem, téglalap alakú volt, jobbra és 

balra kissé nyújtott, szembe sem több hét-nyolc méternél, a 
téglalap két végének közepén egy-egy ajtó, mellette reteszes 
ablakok. Körben, akárcsak a földszinten, szigetekben alacsony 
asztalok, piros huzatú kárpitozott székek álltak. Aki rutinmunkát 
hozott itt megvárhatta. A levegő kellemesen meleg, talán kicsit 
túlságosan is párás volt. 

A ruhajavító ajtajától az utca felé eső sarokban hárman 
ültek, beszélgettek. Egyikük, egy idős asszony minden bizonnyal 
hetven fölött, jöttömre pillanatra megtorpant a beszédben, 
végigmért, azután befejezte a megkezdett mondatot. Az ajtóból is 
tisztán értettem minden szavát. 

– ...elfogadtuk a házat. Miért, tehettünk volna mást? 
Nem volt második váltás ruhánk, pénzünk, munkánk sem. 
Elfogadtuk a házat, valakit úgyis beköltöztettek volna. Volks-
bundisták voltak, a jó isten tudja hová telepítették őket. 

– Semmi baj, mások is megtették. 
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Ezt az összegyűrt képű fiatalember mondta, közvetlenül a 
nővel átellenben, az asztal másik oldalán. Feltűnően ízlésesen 
öltözködött, szöget is ütött a fejemben, vajon mi dolga lehet ilyen 
késői órán a gyorsjavítóban? 

Leültem tőlük nem messze s onnan már jól láthattam a 
másik, úgy negyven, negyvenöt év körüli férfi arcát is, akit a terem 
közepén álló oszlop eddig nagyrészt eltakart. Fáradt lehetett, 
szeme alatt a bőr táskásan lógott, ajkai előrebuggyanók. Mély 
figyelemmel hallgatta az asszonyt, ugyanakkor mintha mégsem 
követte volna teljesen annak gondolatait. Fekete, viseltes öltönyt 
hordott – nedves volt –, alatta sima, kékes árnyalatú inget egy 
összesodorodott-pödörödött barna nyakkendővel. 

Eszembe jutott, odakinn valószínűleg még most is esik, de 
nem láttam ki a lefüggönyözött ablakon. 

– Rengeteget dolgoztunk rajta. Nem kezelte azt a házat 
senki a háború alatt. Beázott a tető, a pajtában bedőlt a vert fal, 
még szerencse, hogy nem az istálló felé, mert a két megmaradt 
lovunk is ott pusztult volna. A mennyezetet keresztül-kasul rágták 
az egerek, nádat, meszet nem lehetett kapni, segítséget se, 
svábokkal volt tele a falu, azok meg inkább beleöltek volna az 
urammal egy kanál vízbe, mint hogy segítsenek. Úgy vették, mi 
túrtuk ki a fajtájukat! – Istenem, mennyit dolgoztunk! Én csak az 
uramat csodáltam, hogyan bírja, és magamat is, mert nem 
szoktam azelőtt az ilyen munkához. Zomborban dolgoztam 
pénztárosként. Birvarszki borkereskedő alkalmazott azután, hogy 
elváltam az első férjemtől és magamra maradtam a két gyerekkel. 
Semmi nélkül a nagyvilágban. Igen, a Birvarszki. Egész Bácskában 
neki volt a legtöbb hordaja. Rengeteg pénzt összekapart magának. 
Persze pacsálta a bort, ki nem pacsálta? Akkor is pacsálták, ma is. 
A fináncokat meg belekeverte az üzletbe, úgyhogy félnie 
éppenséggel nem kellett. – Mennyi mindent köszönhetek én 
ennek az embernek, istenem! Munkát, megértést, pénzt, sőt, még 
a második férjem, még azt is őneki köszönhetem. Barátok voltak, 
ő hozta el negyvennégy januárjában, amikor tüdőgyulladással 
feküdtem. Megfáztam, a nyári ruháimban jártam télvíz idején. Úgy 
ismerkedtünk meg, én az ágyban lázasan, ő a széken. Utána aztán 
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ő ápoltatott a saját húgával, s alighogy kigyógyultam, elvett 
feleségül. Baromfikereskedéssel foglalkozott, Zsablyán lakott a 
családja, onnan járták Bácskát a saját kocsijukon, a saját lovaikkal. 
– Azt mondta nekem az esküvő előtt: „Ide figyelj te, Kató,” – 
Katónak hívott, és olyan komolysággal tudta kimondani a nevem, 
annyi tisztelettel a szemében – „ ide figyelj! Rendes asszony vagy 
te, jól tudom én.” 

– Pletykák járták akkoriban a várost, hogy a Birvarszki 
ágyasa vagyok. Főleg miután lebetegedtem és odavett a házhoz a 
két családommal, kezdtek rá igazából a rossz nyelvek, pedig 
tisztán szánalomból tette, jó ember volt. Nem ért az hozzám soha 
egy ujjal se. Megbecsült. Tudtam én neki minden dolgáról, rajtam 
ment keresztül az egész üzlet, de én nem irkáltam feljelentéseket, 
mint az a két nő, aki előttem ült a kasszán, meg a főpincemester. 
Mindenkinek megvan a maga szennyese, kicsi-e vagy nagyobb, a 
tehetségétől függ, minek abba beleturkálni. Legyen az embernek 
esze is, ne csak dísznek hordja a fejét. Ezért aztán megbecsült. 

Végigsimította kopott szövetruháját, látszott, megszám-
lálhatatlan apró részletet vesz sorra, amit nem akar, vagy egysze-
rűen nem képes már kellő alapossággal elénk tárni. 

– „Rendes asszony vagy te” – azt mondta – „s nem csak 
rendes, okos is, Kató. Nekem meg okos asszony kell, nem aki a 
földet túrja, mert akkor fogadok valakit. Okos asszony, aki jól 
bánik a pénzzel.” – Összeházasodtunk. A lányomat haza vittük 
anyámhoz Versecre, mert Pest felé készültünk szállítani és velünk 
nem jöhetett, a fiamat az első férjem vette magához nem sokkal 
azután, hogy megesküdtünk. Ki gondolta, hogy ez lesz a vége, 
amikor elindultunk? Befejeződött a háború és mi itt ragadtunk 
szépen Magyarországon. – Nem maradt a háború után semmink, 
csak a két ló, meg a kocsi, az is sérülten, használhatatlanul, a 
nyakunkon meg a ház, rozogán, majd összedőlt a fejünk felett, az 
egyedüllét és a gond, mi lesz szerencsétlen lányommal odaát. 
Anyám, apám sokat betegeskedtek, egyre-másra írogatták a 
leveleket, próbáljunk meg tenni valamit. Szememre hányták, miért 
nem törődök a saját kölykömmel, legalább csomagban küldenék 
nekik egy kis segítséget. Uramisten! – rossz rágondolni. 
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Visszaálltak a határok, nem lehetett csak úgy egyszerűen 
hazaporoszkálni. Más-más országban voltunk, s mi ketten 
maradtunk egymásnak, rokonság, barátok nélkül. – Talpra álltunk 
mégis. 
Végtelenül leleményes ember volt az uram, nyugodjék békében. 
Nem sok idő kellett, alig akadt a faluban, de tán a környékben is, 
aki ne ismerte volna a nevét. – Először eladta az egyik lovat, a 
derest, az árából rendbe hozatta a kocsit, aztán szerzett tíz kéve 
nádat a szelidi nádvágóktól, ketten egy hét alatt megreparáltuk a 
tetőt, közben fuvarozni kezdett, sódert szállított a Duna menti 
bányából a tanácsi építkezésekhez, vagonozott, vitte a TÜZÉP-re 
a szenet, fát hordott az ártéri irtásokról, ősszel a szüreteken 
kocsizott, kellett a fuvar, alig maradt igás állat a faluban, 
tehenekkel jártak a parasztok, nagy szám volt a ló. Télen pihent 
csak meg valamennyire, akkor már két lovunk volt újra, felhúztuk 
vályogból a bedőlt pajtafalat, leszórtuk kővel az első udvart, ne 
süllyedjen el a kocsi a tengelyig érő sárban, hízót vettünk, öt 
kacsát, csirkéket, bútort a szobába, sparheltot, s két állandó 
segítség járt az urammal, a Bandi gyerek, akit később elnöknek 
választottak a faluban, meg Palkovics Gyuri, nagydarab, szintén 
délvidéki ember. Gyuri maga is jószágot, kocsit tartani gondolt 
volna, de nem futotta a szorgalmából, meg a tehetségéből. – 
Azután, ahogy múltak az évek gyarapodtunk egyre, mind többen 
és többen jártak a házhoz, sokasodtak a barátok, a komák, 
megfordultak nálunk naponta annyian, ahányan más háznál fél év 
alatt se, s nálunk soha senki nem maradt éhen, nem sajnáltuk mi a 
másiktól az ételt, de még a pénzt sem. Leellett az anyadisznónk és 
úgy osztottunk szét hat malacot, hogy majd vágáskor meghozzák 
az árát. Tellett akkor már sok mindenre, a faluban is nőtt a 
becsületünk, nem néztek ránk, mint a gyilkosokra. – Nem jártak 
pedig messze az igazságtól, volt szegény uramnak egy nagy bűne, 
amit nekem is csak később mesélt el. – Egyedül a lányom sorsa 
aggasztott, mi történik szerencsétlennel, ha ne adj isten elhalnak a 
szüleim. Arról, hogy küldjünk valamit, letettünk, a feladott 
csomagok közül egyet sem kaptak meg, eltűntek nyomtalanul. – 
Negyvennyolc telén háromszor utazott el hazulról az uram, öt-hat 
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napokig maradt távol, de csak februárban, harmadjára jött vissza 
örömmel és mondta, hogy áprilisban várhatom a lányom. Örül-
tem én akkor, ki tudja hányszor csókoltam körbe, később aztán 
szétterjedt bennem az aggodalom, nem esik-e baja a határon 
szökés közben, s mi lesz, amikor ideér, megismer-e? Vajon én 
megismerem-e őt? Felnőtt nagylány lett azóta, hogy utoljára 
láttam. 

Elhallgatott, karját összefonta a mellén, megtámaszkodott 
az ölében s biccentett, mintha valami rendkívül érdekeset talált 
volna szemével a padlón. Hosszasan elmerengett. 

Megint az összegyűrt képű fiatalember szólt rá, most már 
sürgetőn. 

– No, és mi történt? Sikerült? 
A negyven év körüli férfi szokatlanul élénken megemelte 

tekintetét, egy pillanatra tovább ugrott a szembogara, megvizsgált 
engem, majd visszaváltott az asszonyra. 

– Igen, ideért. Az uramnak valami határ menti ismerősei 
hozták át, fogalmam sincs miféle fizetség fejében. Én éppen az 
artézi kútra mentem vízért, ott találkoztunk. Tőlem kérdezte meg, 
merre a házunk. 

– Nem ismerték meg egymást? 
A negyven év körüli férfi most nem reagált. 
– Nem. Azóta sem. Nem szokott meg minálunk, 

városban nőtt fel, mi pedig elparasztosodtunk jócskán. Az uram 
úgy kezelte, mint a sajátját, vele jobban meg is értették egymást. 
Velem kezdettől fogva konok volt. Azután pedig, hogy elvitték és 
fölakasztották az uram, mint a kutya meg a macska, marakodtunk 
folyton. – Ötvenkettőben férjhez ment, gyereke született, ott 
laktak nálunk, az uram nem engedte, hogy elköltözzenek. Olyan 
tedd ide-tedd oda ember lett a férje, féltette őket, hogy majd nem 
jut nekik még kenyérre sem. A vejem kilencszáz forintot keresett, 
az uram sokszor naponta hazahozott annyit. Igaz, el is ment, adó, 
napszámos, abrak, kocsma, kártya, barátok, meg mi is öten. A 
vejemnek eszébe sem jutott társulni, ott nem hagyta volna az 
ócska hengermalmát, ahova a bátyja bedugta, semennyiért. – A 
bajok akkor kezdődtek, amikor elvitték az uramat. Gyilkolt. 
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Nekem ő maga mesélte el a dolgot egy évre rá, hogy 
megtelepedtünk Magyarországon. – Zsablyán történt a megszállás 
alatt, hogy a partizánok cserép alól, a környező nádasból 
lelövöldözték a magyar járőröket. Amikor megelégelték a 
magyarok, őt, meg két másik falubelit, akik jól ismerték az 
ottaniakat, végigvezették az utcákon, bementek minden házba s 
elhurcolták, aki a partizánoknak dolgozott, vagy nem tudta 
igazolni magát. Ötven embert kellett, hogy kiválasszanak. Mind az 
ötvenet velük, hármójukkal lövöldöztették le a nagytemplom 
falánál még aznap este. – Ötvenkilencben vitték el az uramat, 
délelőtt tizenegy óra tájban jöttek érte s elvitték, egyenesen a 
vasútállomásról, a lapát mellől. Sódert rakott, a tizedik vagont a 
százhúszból, amit leszerződött. Elvitték se szó, se beszéd, 
házkutatást rendeztek és eltűntek, nem hallottunk róla két álló 
hónapig. Mire a tárgyalások megkezdődtek elfogyott idehaza a 
pénz, a gazdaság szétzüllött, a vejem nem törődött semmivel. Én 
jártam az ügyvédekhez is. Ötezer forint kellett volna, és tizenöt 
évre ítélik, de már nem volt. Hatvan januárjában kivégezték. – 
Istenem, Istenem! 

Az idős asszony megigazította térdén a szoknyát, rám 
pillantott, furcsa tekerő mozdulatot végzett a fejével és folytatta: 

– A vejem persze csakhamar rájött, hogy neki 
függetlenségre van szüksége s hogy ő nem képes négy ember 
számára előteremteni az ételt. Láttam én, egyszeriben kitelt a 
becsületem, ferde szemmel néznek rám. Meg nem is bírtam én azt 
a cigány életet, ami akkor elharapódzott a lányom és a vejem 
között, hát elköltöztem. Dunaújvárosban vállaltam munkát, 
azután Pesten, de ott sem volt maradásom, visszakívánkoztam 
falura. Viszont a nyugdíjamra is gondolnom kellett, hogy idővel 
meg legyen majd a tíz évem, arról, amit odahaza Zomborban 
letöltöttem nem maradt semmi írásom. – Négy év múltán kaptam 
egy nyugodt kis állást a szomszéd faluban, lakást is adott a téesz, 
otthagytam hát Pestet, jobban szerettem mindig a magam ura 
lenni. Házvezetőnőként dolgoztam Pesten s ez roppantul 
megalázott. – Időnként hazalátogattam a gyerekekhez, ritkán, 
mert nem igen tűrtek még arra a pár napra sem. Amúgy 
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magamban éltem. – A nyugdíjkorhatárt jócskán túlléptem már, 
mikorra kilett a tíz évem s nyugdíjaztak. A szolgálati lakást el 
kellett hagynom. Akkor aludtam utoljára, ha magányosan is, de 
békében, gondok nélkül. Azóta mindenütt megtűrnek csak. – 
Első kényszerűségemben a gyerekekhez költöztem vissza, de azt 
lehetetlen volt kibírni, ami ott folyt. Isten bocsássa meg a 
lányomnak is, a vejemnek is, amit velem tettek. Nem gyaláznám 
őket, de egy tisztességes állattal sem bánnak úgy, mint azok 
énvelem. Nyolcszáz forint nyugdíjat kaptam, albérletre nem 
futotta, még csak el sem menekülhettem tőlük. Végül egy 
ismerősöm szánt meg, mérnök, igazi úriember, itt lakik a 
városban, annak idején ismerkedtünk össze, amikor a téesznél 
dolgoztam, hozzánk járt kiszállásra. Tündér kis felesége van, épp 
csak gyerekük nem született, milyen kár, szép kis család lennének. 
Ő adott nekem szobát, szinte ingyen, sőt, mondhatni teljesen 
ingyen, mert sokszor még étkezni is velük étkezem. Most őnáluk 
lakom, azt hiszem, nem sokáig leszek a terhükre már. 

Csend lett. Elkalandoztunk, a folytatást kerestük. Vagy 
talán nem is? Alighanem egyedül nekem, a tapasztalatlannak tűnt 
úgy, mintha a fiatalember illetlenül hamar törte volna meg a 
hallgatást. 

– Az én kálváriám, látják, rövidebb sokkal. 
Kivárt, majd mintha számított volna rá, hogy senki sem 

fogja nógatni, folytatta magától. 
– Az istenit a szerencsémbe, bár sose nyertem volna azt 

az autót! 
Hátrább húzódott a széken, éreztem, megfeszülnek az 

idegei. 
– Mert mindennek az az átkozott kocsi az oka! Az 

ember törekszik, végül a vesztébe rohan. 
Ebben a pillanatban még mélyebbnek, még sötétebbnek 

tűnt az arcát csúfító hegvonulat, egészen beleöregedett a 
gondolataiba. 

– Terhes volt, negyedik hónapos terhes. Egy évvel 
azelőtt házasodtunk, nem akartunk még gyereket. Jobban mondva 
én nem akartam. Utazni szerettem volna. Mit láttunk mi a 
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világból ezen az ülepnyi Magyarországon kívül? Gyerekkel meg! – 
legyintett. – Lengyelországba, Németországba egy kirándulást, 
síelni a hegyekben, tengerben fürödni, sváb pincékben 
borozgatni, játszani, élni! Így képzeltem én a fiatalságot, a 
házaséletet. – A szocpol sem hozott lázba. Volt hol lakjunk, 
apámtól kaptam egy házat az esküvő előtt. Együtt építettük, 
güriztünk, aztán rám íratta. "Az egyetlen vagy, fiam, kinek a jó 
úristennek adjak, ha nem neked?" – így mondta az öreg. – Most 
mit bámulnak? Nem ment nekünk mindig ennyire, ettünk mi üres 
paprikás krumplit, zsíros kenyeret is. Kikupáltunk. Egyszer lent, 
másszor fent. – Őszintén szólva, elkámpicsorított, hogy Éva 
állapotos. Mondtam is neki, ez most betette a kisajtót. Örültem, 
nem arról van szó, örültem, hogy apa leszek, gyerekem születik, 
különösen, ha fiú, ettől a gondolattól egészen tűzbe tudtam jönni, 
de csak elkenődtem valahol ott legbelül. – Beletörődtem lassan. 
Elvetetni sem Éva, sem én nem akartam. – A harmadik, negyedik 
hónap határán járhatott Évi, amikor azt az átkozott kocsit 
nyertük. Betétkönyvsorsoláson. Nem tudtam örülni neki, 
megéreztem, csak az lehet, megéreztem. – Évi mintha meggon-
dolta volna a dolgot, egyik nap azzal állított elém, ismer ő a 
szomszéd faluban egy asszonyt, az öreg Julis nenát, az sokaknak 
megcsinálta már, megpróbálja, felkeresi. Éreztem, nem lesz jó, de 
nem értettem hozzá és tanácsot sem adott senki. Annyit tudtam, 
későn van, orvosok ilyenkor már nemigen egyeznek bele, de nem 
fogtam meg a kezét, nem tartottam vissza. Rá kellett volna 
parancsoljak, csakhogy engem is csábított a lehetőség. – Olyan 
meleg volt a húsa, olyan lágy! Fehér, meleg és puha, kerek kis 
életzsák. Olyan szép, egész lénye olyan megejtően szép volt! 

Majdnem sírt. Rágyújtott egy cigarettára, kettőt-hármat 
szívott, eldobta. 

– Nincs többé. Átkozott kötőtűk, átkozott vén satrafa, 
átkozott kocsi, én, fénederes marha, törtem volna ki a nyakam, 
amikor nekihajtottam a villanykarónak, mindennek én vagyok az 
oka, csak én! – Hazafelé egész úton vérzett. A vénasszony azt 
mondta, egy-két napot vérzik majd, anélkül nem megy, ne 
ijedjünk meg, nehogy emiatt rögtön orvosért szaladjunk. – 
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Ömlött belőle a vér. Nem csak a vattát vérezte össze, de még az 
ülés huzatát is. Zokogott a fájdalomtól. Én már bántam, s olyan 
szorítással tartottam a kormányt, hogy belesajdult a kezem. Évi 
falfehéren ült mellettem, egyre sírt. Féltem. Egyenesen az orvosi 
rendelő elé kanyarodtam, a dokink csak ránézett, kapta a táskáját s 
bevágta magát a hátsó ülésre. „A kórházba! Mire vár? Hajtson, ha 
azt akarja, hogy éljen!” – Szegénykém talán már az eszméletét is 
elvesztette, mikorra beértünk a városba. Én nem is emlékszem. A 
kórházban odaszaladtak ketten, óvatosan hordágyra fektették, 
elvitték. A főorvos azzal bíztatott, bár igen súlyosak a sebei és a 
vérvesztesége, túlélheti. Két álló napon keresztül a kocsiban 
ültem, néha feltelefonáltam, az éjszakai ügyelettől érdeklődtem, 
talán aludtam is. Két nap múlva közölték, Éva halott. Szepszis. – 
Elindultam haza. A város alatt elkanyarodik az út, meredek 
fordulat jobbra, a kanyar túloldalán ügyetlenül beásott villanykaró. 
Láttam messziről, emlékeztem, a gázpedált benyomtam tövig, de 
akkora fáradtság ült a tagjaimra, akkora ólmos, állati tehe-
tetlenség... – Ennyi az egész – felkacagott – látják, nekem szeren-
csém volt. 

Jobbra a cipészet reteszes fogadóablaka becsattant. 
Nemsokára kilenc, gondoltam, megunhatták a várakozást. 
Néhány perc múlva egy asszony és négy munkaruhás férfi jött elő 
az ablak melletti üvegajtón. Bezártak, s lekopogtak a lépcsőn. A 
sebhelyes arcú fiatalember párás birkatekintettel könyökölte az 
asztalt. Aligha vett észre valamit is az egészből. Ültünk, figyeltük 
egymást. 

És én, vajon mit mondanék én, ha rám kerülne a sor? 
Alighanem kitalálnék valami rövidke történetet. Arról, amin 
valójában átmentem szót sem ejtenék. Ki hinné el? Magamnak is 
annyira valószínűtlennek tűnik apám a késsel, anyám jajve-
székelése, a bútorok csörömpölése, a rohanás. Valami rémesen 
hosszan tartó álom, elkínzott képzetek boronganak a fejemben. 
Sosem számoltam az események ilyen alakulásával, s most, a halál 
előtti röhejes pillanatokban végigver a hideg veríték. S ha akadna, 
aki elhinné, kit érdekelne a félelem? Apám kiskoromtól azzal 
fenyegetett, mindegyikünket kinyír, ő pedig felköti magát. Vagy 
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leönti gázolajjal a padlást s a fejünkre gyújtja a házat. Ezt 
meséljem el? Minek? Pechem volt s ennek a háromnak is peche 
volt minden bizonnyal, ennyi az egész. 
Sej haj, esik az eső! Milyen klassz meleg van idebenn. Mit 
akarhatnak ezek itt? Csak ülnek, bámulják egymást, koldulják a 
szót. Miféle holmira kell ennyit várakozniuk? 

– Repülni vágytam – szólalt meg csendesen a negyven év 
körüli férfi –, emlékszem, már egészen kicsi koromban is repülni 
szerettem volna. A képzelet csal, az ember, ha megvalósultak az 
álmai, hirtelen azon veszi észre magát, becsapták. 

Mosoly futott végig a ráncai között. 
– A repülés más. Lentről elérhetetlen. Olvasták 

Andersent? Nagy pilóta volt, a világ legkiválóbb pilótája. Az 
embernek egyszer csak elszorul a szíve, és már emelkedik is. 
Derű, szikrázó tisztaság, akár csak odafenn az égben. 

Elhallgatott. Látszott, nem is törődik velünk, egészen 
másfelé járnak a gondolatai. 

– Maga pilóta? – csodálkozott a sebhelyes arcú. 
– Pest környéki faluban nőttem fel. Amikor az angolok 

bombázták a várost a tyúkólból figyeltem, hogyan vonulnak 
tömött rajokban a gépek, a kisujjammal tömtem be a fülem, a 
számat szélesre tátottam, ahogy nagyapa mutatta s bámultam az 
eget. A nyakam is belefáradt. Később, a műszerek között a 
botkormányt markolva számtalanszor megnevettetett ez az emlék. 

Szégyenlősen elmosolyodott. 
– Felderített a gondolat, hogy az öreg, szárnya nőtt 

tyúkól száguld végig velem a felszállópályán, ugyan úgy, mint 
ahogy elképzeltem annak idején. Pillanatra beleéltem magam a 
gyerekkoromba, s ez olyan mulatságos volt. Mulatságos s már 
majdnem tökéletes, mint Andersen. – Nem tartott soká. 
Rászoktam az italra, megemelkedett a vérnyomásom. Kirúgtak. 
Jellem, temperamentum kérdése az egész, az ember ne evickéljen 
a saját adottságain túlra. Nem vagyok NB1-es, az az igazság. – A 
többi, ami azután következett sablon, utálok belegondolni. 
Felvételiztem az egyetemre, földmérnök lettem. Kiszállásokra 
jártam vidékre, közben a feleségem, akit annak rendje és módja 
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szerint az utolsó egyetemi évben vettem el, csalt fűvel-fával, erre 
kurvázni kezdtem én is, gyűjtöttem a kerek, kemény kis lány-
seggeket, mint más a márkakupakot, következésképp elváltunk 
szépen csöndben, ahogy az illemtudó értelmiségiekhez illik és 
kész. Azóta haverokkal csavargok, az utóbbi időben pedig 
egymagam. Most már nem is igen bánom. – Maradt azért néhány 
remek kis emlékem abból az időből. – Vadkerten végeztünk 
talajvizsgálatokat, s a tó mellett szállásolták el a brigádot két hétre. 
Egykettőre összehaverkodtam a vendéglőbeli fagylaltoslánnyal, 
naponta átúsztunk a túlsó partra, a tanyákat övező szőlőkbe. 
Áttörtük magunkat a keskeny nádon, s beestünk a tőkék közé az 
izzó homokra, azt sem vártuk meg, hogy leszáradjunk. Micsoda 
fruska volt, életrevaló, szilaj teremtés, ritka példány! Gyöngyözött 
rólunk a veríték, körberagadtunk homokkal, mintha egy 
samotozott kályhában vergődtünk volna, az eszem is fölforrt a 
nyártól meg a gyönyörtől. Aztán teleettük magunkat szőlővel, 
őszibarackkal és kifeküdtünk a napra emészteni. Sokszor este-
ledett, mikorra visszaértünk. – Máskor egy célgazdaságnak tervez-
tük az öntözőrendszerét tápláló csatornákat. Elkészülve a 
munkával a főagronómus bemutatta nekünk a központi pince-
rendszerüket. Életemben nem láttam egyszerre annyi bort, mint 
ott. Eliszogattunk, kimulattuk magunkat s már készülődtünk 
volna el, de nem fértünk a kocsiba, a hátsó ülésen két ötven 
literes hordó feküdt s a csomagtartó is dugig pakolva üvegekkel, a 
saját palackozásuk. A főagronómus hasát fogva nevetett, azt 
mondta, ez az ő ajándéka. 

A ruhajavító felől halk kattanás hallatszott. Behúzták az 
ablakot. A negyven év körüli férfi szeme mintha egy hűvös kútba 
pottyant volna vissza, hirtelen összeszűkült, vizenyős lett a tekin-
tete, tele bizonytalansággal. Szinte hallatszott a csobbanás, ahogy 
elengedte magát s lemerült abba a nyirkos, zavaros állapotba, 
melyből az idős asszony és az összegyűrt képű fiatalember is csak 
egy pillanatra tudta kiemelni. 

A ruhajavító ajtaján kilépett a hölgy, aki az átvételeket 
regisztrálja, rázárta az ajtót, lekapcsolta az egyik neonsort. 
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– Maguk még mindig itt? Legyenek szívesek kifáradni, 
sehol egy lélek, nyolc után bezárhattunk volna. 

Rám nézett, elpirult. 
– Elnézést uram, ha óhajt valamit, szíveskedjék befá-

radni holnap. Ezek – s a másik három felé bökött a fejével – nem 
ügyfeleink. Figyelmeztetnem kellett volna, ha már ők nem figyel-
meztették, de nem vettem észre, amikor bejött. 

Egészen halkra fogta a szavát s bizalmasan hozzátette: 
– Nem találtak jobb helyet, pont ide fészkelték be 

magukat. 
Emlékszem a velőtrázó sikolyra s rémült grimaszára a 

következő pillanatban. Lejárt az időm. Kitakarodtam végre ebből 
a világból, ahonnan épp ideje volt már kitakarodnom, vagy 
felszívódnom benne, akár az ostya. Az idős asszony, a negyven év 
körüli férfi s az összegyűrt képű fiatalember csöndben felálltak s 
leballagtak a lépcsőn maguk mögött hagyva a sikongató 
átvevőnőt. Ezt a képet kaptam el utolsó pillantásommal. 
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Utolsó gratulációk 

Lassú kortyokkal iszogatta kávéját és szinte maga is 
meglepődött, mennyire üressé vált a feje attól a pillanattól, hogy 
belépett a szobába. Az egész helyzet olyan szánalmasan komi-
kusnak tűnt neki, hogy képtelen volt elfojtani egy, az arcizmait 
ingerlő könnyű mosolyt, s hogy el ne árulja magát, úgy tett, 
mintha egész idő alatt csakis a csésze népies mintázata kötötte 
volna le a figyelmét. 

Valójában az asztalnál ülő ifjú pár szorosan reáfűződő 
tekintete zavarta. Tudta, azt várják, mikor dob fel valami témát, 
számukra teljesen lényegtelen, milyet; fontos, hogy megszólaljon. 

Tudta, mégis hallgatott, talán azért, mert annyira megvál-
tozott minden ebben a szobában az elmúlt néhány hét alatt. 

Csupán pillanat műve volt, amíg belátta, a könyvespolcok 
teljesen ártatlanok e változásban, percig sem tehetnek azoknak az 
ajándéktárgyaknak, vázáknak, készleteknek, műanyag és gumi 
állatoknak a megjelenéséről, melyek az utóbbi napokban ellepték 
őket. Ártatlanok, sőt, talán éppen a hűséges könyvespolcok adták 
− még így, elcsúfítva is − a legbiztosabb támpontot a félszeg, 
bizonyosságot kereső pillantásnak ebben a jól ismert, ugyanakkor 
valamiképpen mégis új, épp csak eltávozott vendégek izzadságától 
terhes levegőjű szobában. 

Attól kezdve, hogy bejött, végigkutatta a bútorokat. 
Szemügyre vette őket egytől egyig. Szájához emelve a csészét 
szeme végigsiklott a kitárt ajtajú szekrényen, a közönséges, 
díszítés nélküli zöld ágyterítőn, a szőnyegen, a csordultig telt 
hamutartón, az asztalon sorakozó poharakon, a láthatóan 
holtfáradt magnetofonon, az összes tárgyon, mely szemér-
metlenül, cseppet sem szégyenkezve pucérkodott szanaszét. 
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A tálakon heverő ételmaradékok, húsfoszlányok, szál-
kákkal teleszórt halszeletek valami dicsőséges hadjáratot követő 
lakoma képzetét keltették benne. 

Egyedül volt, s ez a társas egyedüllét megcsömörlött 
poharakkal, hamutartóval, ágyterítővel, kitárt szekrényajtóval, sült 
hús, meg halcafatokkal s a két reászegeződő, várakozással teli 
tekintettel akkora együttérzést keltett benne, hogy fájt neki, s úgy 
érezte, feljogosítja őt a kávéscsésze rajzolta zavaros, barna körök 
részletes tanulmányozására. 

Mikor esküdtek? Három napja. Ezek már az utolsó 
gratulációk. 

Mekkorát változott ez a szoba, gondolta. Nem is gondolta, 
a levegő súgta neki, a helyzet, egyszerűen létezett valahol egy 
érzés, valahol öröktől fogva létezett egy ilyen homályos gondolat 
s most beléköltözött, mert alkalmasnak találtatott a befogadására. 

A barna, zavaros körök egyre szaporodtak a viaszosvászon 
abroszon. 

Lassú kortyokkal iszogatta a kávéját és maga is 
meglepődött, mennyire üressé vált a feje attól a pillanattól, hogy 
belépett ebbe a szobába. Úgy érezte megfosztották valamitől, s 
mert biztosra vette, éppen azokat kell vádolnia lopással, akik 
segítségére sietnének a keresésben, az egész helyzet szánalmasan 
komikusnak tűnt neki. Kénytelen volt elfojtani egy, az arcizmait 
ingerlő újabb mosolyt, s hogy biztosan el ne árulja magát, 
tapintatosan eltávozott a szobából. 
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Klímaváltozás 

Néha egy tenger képe jelenik meg előttem, robog le a parti 
hegyekről a szél, a vízen fehér tarajokat tol maga előtt a nem túl 
távoli sziget felé, egészen olyan, mintha kis hókupacok hever-
nének a nyár kellős közepén szanaszét, a felhők közül időnként 
előcsillan a nap, olyankor csak úgy ragyog a hab az ég és a tenger 
majdnem egyforma kékesszürke hátterén. Állok és nézem, nem 
túl gyakran adatik meg a látvány, szívesen elácsorgom benne akár 
így, az emlékezetemben is, de mint akkor, utoljára, amikor tényleg 
elácsoroghattam, rám törnek mindenféle, a fejemből kitakarít-
hatatlan gondolatok, amiket akkor is odavittem magamban, 
kínlódtam velük, majd visszahoztam, s még azóta sem hagynak 
nyugodni, tépáznak, akárcsak ha a szél belülről, a szerveim felől 
szaggatna. 
 

Visszakanyarodhatnék régi időkhöz, lehet, meg is teszem, 
a történések mély gyökerekről sarjadnak, szerencse is ez, meg 
átok; kiirthatatlan az élet –, benne a gazzal. No meg dönthetek 
úgy, szinte csak arról ejtek szót, hogy mostanában elég 
nyugtalanul alszom, többször leizzadok éjjelente, lecserélem az 
ingem, borzongok kicsit, nem tudom mi bajom, talán nem is 
fontos tudnom, mondják, a felszín számít, a pillanat, ami látszik, 
mi közöm nekem a mélységekhez, épp elég azt vizsgálnom, ami 
van. 
 

A fal, az udvar túloldalán, úgy-ahogy nagyjából megint 
rendbe téve. A mostanitól sokkal viszontagságosabb napokat 
látott az utóbbi évtizedekben. Emlékszem, a réges-régi időkben 
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évente tapasztotta, meszelte a feketeruhás, aranyos öregasszony, 
de őt, azt hiszem, tényleg jobb, ha nem hozom elő. 
De miért ne hoznám? Hányszor behívott magához, amikor a 
nyitott kéményű kemencében kenyérsütés után a maradék tésztát 
szalonnadarabokkal a tetején kenyérlángosnak megsütötte! Tudta, 
szeretem, s hogy úgysem kaphatok sehol máshol, a faluban akkor 
már szinte mindenki boltban vette a kenyeret. Még a vastag 
könyveit is megmutatta egyszer a sötét hátsó szobában. Beavatott 
a titkába. A belső sarokban álló polcon őrizgette őket, mint 
valami oda nem illő, majdnem bűnös részletét az életének, és 
valóban, a vaskos kötetek sehogy nem passzoltak a napközbeni 
kapáláshoz, állatok etetéséhez, borászathoz, egész feketeruhás 
parasztasszonyos külsejéhez.  
A halála után igen árva maradt az a fal. 
 

Jókora gödör húzódik az utca innenső végén, agyagot, 
földet bányásztak belőle, abból építették a környékbeli házakat. A 
tó. Valamikor tényleg az volt, tó, ide folyt az ártézi kút vize, 
táplálta az eső- és talajvíz, az elolvadó hólé, sosem száradt ki. 
Teknővel csónakáztunk benne, békára vadásztunk, télen 
korcsolyázni, szánkózni lehetett rajta, felnőttünk a partján. Aztán 
vezetékes vízhálózat épült, az ártézi kutat ledugaszolták, 
szárazabb évek jöttek, lejjebb húzódott a talajvíz és a tó megszűnt 
tónak lenni, csak a neve maradt az. Építési törmeléket hordtak 
bele, nyesedéket. Ott kötött ki a mi házunk eleje is, mikor épít-
keztünk, áttolta a buldózer az úton a falakat, nyolcvan év után 
visszakerültek az eredeti helyükre. Az egészet benőtte a gaz, s bár 
kiábrándító kicsit így, mégis szabadon járhat-kelhet még a tekin-
tet, nem ütközik az utca túloldalán házfalakba, csak a túlsó parton 
épültek házak. Kinéznek a lakók az ablakon, elbóklászik a szemük 
a nagy semmin, hallgatják a csöndet, az még a régi.  
 

Az udvarban sosem volt szükség órára, ha sütött a nap. A 
szomszédos ház árnyéka lassan kúszott a füvön az udvar teljes 
hosszában – hmm, füvön, sokáig csak a puszta, a sár ellen némi 
kővel leszórt földön –, az ember tette a dolgát, nem is gondolt 
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külön az időre, látta, hol tart az árnyék, tudta, mennyi maradt még 
a napból. Koradélután, ha úgy alakult, ki lehetett ülni kicsit a fal 
tövébe, addigra ott lett egy kis hűvös, megpihenhettünk, 
válthattunk pár szót. Később, ahogy fák kerültek az udvarba, már 
nem lett volna muszáj erre az árnyékra várni, mégis, megszo-
kásból-e, vagy, mert tömörebb árnyékot ad egy fal a fák lomb-
jánál, gyakran telepedtünk oda. Sakkozni például a fiammal. Két 
kisszéken s egy hokedlin lehúzni pár gyors partit. 
 

Szegények voltunk. Akkortájt senki sem dicsekedhetett 
túlságosan, de mert rövid idő alatt több csapás is érte a családot, 
mi talán az átlagosnál is szegényebbek. Váratlan haláleset, 
betegség, költözés, munkahely elvesztése, de meg valamilyen 
belső alkalmatlanság is a pénz előteremtésére. Nem a munkára, az 
egészen más, azzal nálunk sosem volt gond. Így aztán hiába 
próbáltuk beosztani azt a kis fizetést, amit apám hányattatásai 
után megkeresett, a hónap végére sokszor mégsem futotta. 
Ilyenkor anyám átküldte apámat a feketeruhás, aranyos öreg-
asszonyhoz kölcsönkérni pár száz forintot, és sosem fordult elő, 
hogy üres kézzel jött volna vissza. Láttam apám tekintetét 
ilyenkor. A házasságom előtt, egyszer, mélyen belenézve kedve-
sem sötéten ragyogó szemébe, megsimogattam őt: „Mi nem 
kérünk kölcsön, jó?” 
 

A sakkozás szinte családi hagyományként öröklődött, 
többen is tűrhetően játszottak a férfiak közül. Apám kifejezetten 
erősen, általában verte a többieket, pedig nem tanulta a játék 
elméletét soha, ezt-azt ellesett másoktól, néhány motívumot itt-
ott megmutattak neki, ő összerakta s már verte is az oktatóit. 
Született érzéke volt hozzá. Nekem sem volt esélyem ellene, 
diplomás koromban sem, csak amikor már egészen megöregedett, 
én pedig a fiam sakkversenyein kikupálódtam, kezdtem győzni. 
Ó, mekkora boldogság öntötte el, amikor az épp csak iskolás 
unokájától először kikapott! S amikor az először vakon megverte! 
Egy egész ezresben fogadott vele, letette a tábla mellé a hokedlira 
és nem hitt a szemének, a kicsi a fal árnyékában a sámlin háttal 
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ülve mondta be a lépéseket s megnyerte az ezrest. Csak úgy 
dagadt apám melle, hogy ez a gyerek az ő vére! 
 

Szerettem a forró nyarakat, megolvadt a ház előtt az úton 
az aszfalt és fekete fényes hólyagok nőttek a felszínén, mint 
valami kiütés. Mezítláb jártunk, sütött, rá sem lehetett lépni. 
Kapkodtuk a lábunkat, ahogy mentünk át a tóhoz. A miénk volt 
az a meleg, a saját belső tüzünk csapott tőle egyre magasabbra és 
táplálta vissza aztán talán magát a nyarat is. Este kinyitottuk az 
ablakot, a vastag sárfalak kellemes enyhébe beáradt a 
békakuruttyolással a már hűsebb levegő, néztük a sötétet, 
váltottunk pár szót, aztán hirtelen ott volt a reggel. Vasárnap 
harangszóval. Teleszívtam a tüdőm a világgal, szédítő volt az 
ereje! 
 

Sok gondom akadt azzal a fallal, miután ott maradt árván. 
Nem az enyém volt, de meg mégis az enyém, a saját udvaromban 
én néztem nap mint nap. Az új szomszédnak, aki odakerült és 
abban a szobában hált, hál most is, ahol a feketeruhás, aranyos 
öregasszony korábban a vastag, bekötött könyveit rejtegette, 
századik gondolatában sem fordult meg foglalkozni vele. 
Korombeli pedig, s csak egy kis mészről, homokról lett volna szó, 
elkeverni a fándliban, szétkenni, ahol pörög a vakolat, rámeszelni 
másnap két réteget, és kész. Évente egyszer. De nem tette, azt 
mondta, nem futja rá. A lepörgést tovább bontotta a szél, az eső, 
a kilyukadt ereszcsatornából rácsorgó víz, egész gödrök 
keletkeztek, évek múlva a döngölt sárfal is kilátszott, némelyik 
lyukról azt hittük, patkányé, s meglehet, tényleg azé is volt. Hát 
elkezdtem javítgatni magam, a legcsúnyább területeket 
betapasztottam, aztán lemeszeltem az egészet teljes hosszában. 
Az egybefüggő mészréteg összetart. Tudta ezt az aranyos öreg-
asszony is. 
 

Szerettem hazajárni a szülői házba. Szerettem férfi létemre 
végigsimítani apám arcát, két tenyerembe venni hatalmas, 
kidolgozott kézfejét. Összenéztünk, láttuk egymás legmélyét. 
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Hamar magára maradt, s lettem én félárva. Érdekes szokást vett 
fel, amint megérkeztem hozzá, szinte első dolga volt tájékoztatni 
az anyagi ügyeiről. Elsorolta a komolyabb kiadásait, listát vezetett, 
úgy látszik rájött, miként segíthet született hiányosságán – bár, 
nincs teljesen igazam, beosztani mindig is tűrhetően beosztotta ő 
a pénzt, csak az előteremtéséhez nem volt elég fineszes –, 
megbeszélte velem mit tervez venni, megmutatta a közüzemi 
számlákat és az utolsó banki elszámolását. Forintra láttam a 
jövedelmét, a megtakarítását. Aztán általában elém tolt még egy 
papírt, a pénztárcájában őrizte, kinek mennyit adott kölcsön és 
mikorra ígérték megadni. Kicsit túlzásnak is tartottam ezt a 
részletes beszámolóját, próbáltam elhárítani, de leintett azzal, 
hogy két józan férfinak ezt így meg kell beszélnie, elég beteges ő 
ahhoz, hogy hirtelen szükségem legyen rá. Az utóbbi listán 
jobbára három név szerepelt, köztük leggyakrabban az új 
szomszédé. „Fiam”, mondta, „én is rászorultam. Most adhatok, 
hát adok, amíg be nem csapnak.” 
 

A széles kőteraszt az alatta lévő szint födémén alakították 
ki, pazar kilátás nyílt innen a tengerre, hátrafordulva a parti 
hegyekre. Közvetlenül ott magasodtak fölöttem. Álltam, néztem 
az elemeket, süvített, tekergett körülöttem a szél, 
beleborzongtam. Fáztam kívülről-belülről, a lakás is áthűlt már a 
viharos, Északról betört levegőtől, a napot eltakarták a nehéz 
esőfelhők, a belsőmben a magammal hozott indulatok 
kergetőztek, nem maradt hová bújnom, se kinn, se benn. A 
helyiek ilyenkor ezerszer elismételt rémtörténeteket mesélnek el 
újra meg újra, ahogy huszonéves ifjak, valamikor réges-régen, 
amikor még halászatból élt a falucska, az öregek intő szava 
ellenére kihajóztak a túlontúl is csöndes, csillagos éjszakába 
lerakni hálóikat és soha nem tértek vissza, vagy tapasztalatlan 
vendégek feleseltek a természettel s percek alatt tört rájuk, nyelte 
el őket az alattomos vihar. Néztem a kis, fehér, hókupacszerű 
hullámokat, szinte hihetetlen, hogy belőlük áll össze az a halálos 
ölelésű örvény, ami lehúz a mélybe, aztán a következő pillanatban 
már otthon jártam, az udvarunkban, több száz kilométer 
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távolából is élesen láttam a napokban megjelent készüléket a 
falon, hallottam a hangját, s ahogy az öreg halászok itt e különös 
viharnak, én is azonnal értettem rontó erejét e szerkezetnek és 
megjelenésének.  
 

Divat lett lovat tartani. Olyanok tartanak lovat, akik eddig 
kutyát, macskát tartottak, régebben legfeljebb még csirkét, 
disznót, de ma már megveszik a húst a boltban, odagurulnak 
terepjárón. Felkászálódnak a nyeregbe a pocakjukkal, elléptetnek 
hetykén a kövesúton az autók között, pottyant az állat, 
széthordják a kerekek, megkerülik a falut egyik nap jobbról, másik 
nap balról, belegázolnak a folyóba szügyig, talán még némi 
ügetést is bemutatnak a bámészkodóknak, így áll össze a napi 
program, aztán leparkolják az állatot a lovászuknál s beveszik 
magukat a tévé elé vagy a kocsmába sörözni. Kevés a kivétel. 
Ismerek olyat is, aki szinte az istállóban született, ő más. 
Az egyik tulajdonos a tó kiszáradt medrét szemelte ki magának 
tartásra. Körben a házak, rajta a lakók pillantása. Őt nem zavarta. 
Pedig valami természetellenes volt abban, ahogy egyik napról a 
másikra körbekerítette villanypásztorral az egész medret, 
feltelepítve csaknem az útpadkáig, nem odalenn, hogy legalább a 
látványa ennek a rossz emléket idéző kerítésnek kevésbé irritálja 
az arra járókat, nem, az utolsó négyzetcentiméterre is megpróbált 
rátenyerelni olyan közel hozva a vezetéket, hogy akár egy 
komolyabb jármű visszapillantó tükre is beleakadhatott. 
Három igazán gusztusos állatot helyezett el odalenn. 
Akár úgy is tűnhetett volna, nem változott ezzel semmi, 
megmaradt a tér, a fák, a gazok, csak épült egy istálló, egy 
karámféle, no meg ez a villanypásztor. Lemenni a mederbe 
úgysem készült senki, én sem jártam évek óta az alján. S mégis, a 
tekintet, ami eddig szabadon pásztázott az út és a túloldali házak 
közötti téren, beleütközött a vezetékbe, megtörött. Hirtelen 
rabnak érezte magát az ember, elzárva a lenti, kiváltságos 
szabadságtól. 
 



68 

Huszárral nyitott a fiam, angol megnyitás. Nyugodt, 
pozíciós játék. Húztam. Húzott. Kecsesen, precízen fogta meg a 
figurát, apró nyomatékkal tette le, mint aki biztos a dolgában. 
Nem is emlékszem, mikor nyertem utoljára ellene, sok száz 
partival ezelőtt. A hűsben ültünk, a fal árnyékában. 
Gyorsan megtanulta az alapokat, még óvodás korában. Egyszer 
elpityeredett, mert még sohasem nyert ellenem és akkor is éppen 
bemattoltam. „Ne sírj, kisfiam,” – simítottam meg – „ majd ha 
nyersz, legalább biztosan tudhatod, hogy jobb voltál nálam.” 
Most mi sem természetesebb a számára, mint hogy megver. 
Nem kapkodott. Hamar láttam az előnyét, engem, lehet, tíz 
lépésen belül is legyűrhetett volna, de nem tette, úgy lépett, hogy 
a legerősebb válaszlépést is kibírja, még ha nem is feltételezte a 
részemről. „Szabályosan játssz, ahogy kell, mintha örökké mester 
ülne veled szemben!” – tanította neki egy orosz. Nincs már azóta 
az az orosz, hazautazott két verseny között, s az éjszakában 
megkéselték. Vajon mit nem tett szabályosan? Vagy tévedett? 
Késtem a lépéssel, rám emelte a fiam a tekintetét, hogy jelezze, én 
jövök. Bölcs férfiak nyugalma uralta. 
 

A barátomék ritkán látogatnak el hozzánk, kiskorunkból 
öröklődött ez így tovább, általában én mentem hozzájuk, útba 
esett, tőlük indultunk a falu, vagy a folyó felé. Igazából persze 
más oka volt, ha nem készültünk sehova, sem jött ő, alig 
emlékszem rá a házunkban, pláne a régiben, amit a buldózer 
visszanyomott a helyére, a tóba. Nem, nem tiltották tőlem a 
szülei, de azért így alakították, s így is maradt, felnőttkorunkban is 
általában megvárta, amíg jelentkezem. 
Azon a nyáron is én hívtam fel, meghívtam őket egy bográ-
csozásra. Hosszú évekkel előtte jártak utoljára nálunk, ünnepnek 
indult a nap. 
Apám nem élt már. Kinn vártuk őket a ház előtt. Kiszálltak a 
kocsiból, rácsodálkoztak a három lóra a két, apám ültette eperfa 
alatt a tó felső partszegélyén, szemben a házzal, alig pár 
méternyire a kövesúttól. Hűsöltek az állatok a hőségben, már a 
levelet sem rágicsálták, csak álltak tikkadtan, időnként elhajtották 
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magukról a legyeket a farkukkal, hozzádörgölődztek a törzsekhez, 
hogy enyhítsék a viszketést. A legyek az ürülékükben teremtek 
meg, ott helyben.  
A barátom morgott valamit a villanypásztorra, olyasmit, mint amit 
én is gondoltam róla, aztán bementünk. 
A fák árnyékában terítettünk, az idő múlásával pedig a fal árnyéka 
is ránőtt az asztalra, mégis fülledt, szinte kibírhatatlan maradt a 
hőség. Alig kezdtünk el dolgozni a nyersanyagokkal, legyek 
jelentek meg, egyre több és több, kintről, a lovak felől, elleptek 
mindent. Mi, akik itt falun nőttünk fel, még azokban az időkben, 
amikor disznót hizlalt minden második család, sem emlékeztünk 
hasonlóra.  
Este, miután elmentek, éreztem, ugyanazt gondolja, amit én, 
valami rontás ült erre a találkozásra s talán visszamenőleg igazat 
adott a szüleinek. 
 

Kinek ne borzongott volna már végig a hátán elalvás előtt 
a másik ellen elkövetett hajdani vétke? Ugyan már! – senki sem 
szent, de nem is annyira gonosz, hogy meg ne kísértenék régi 
bűnei. S ha megkísértik, utol is érik előbb-utóbb, hogy 
elszámoljanak. Sosem találkoztam még olyan tettel, eszmével, 
melyet végül ne fizetett volna meg a lét az annak kijáró 
legméltóbb módon. 
 

A szomszédnak egyszer csak, hála isten, kezdett jobban 
menni. Felnőttek a gyerekek, a munkái egyre több pénzt hoztak. 
Keveset tudtam ezekről a munkákról, de amit tudtam, nem 
mindig tetszett. Autó jelent meg a ház előtt, majd újabbak, volt, 
hogy négy kocsi parkolt kinn az árokparton. Nem állt be velük 
éjszakára sem, falun ez furcsa, olyasmi hatást kelt, mintha örökké 
családi rendezvényre jöttek volna össze náluk. Rendbe tette a 
házat, előbb belül, majd a gangot az udvara felől, végül az elejét. 
A hátuljával, az udvaromba eső fallal még mindig nem 
foglalkozott, eltakarította a hozzánk ledőlt kéményét, több nem 
történt. 
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A természet saját játékszabályai szerint játszik és nemigen 
tűri a cinkelt lapokat. Az ősz komoly esőkkel érkezett, télen a 
szokásosnál nagyobb hó hullott, tavasszal pedig még el sem 
olvadt mind, már megint szakadt az eső. A tó alját, ahogy ez a 
kiszáradása ellenére öt-hatévente előfordul, hiszen mégiscsak egy 
gödör, beborította a talajvíz. A lovak felszorultak a meder 
oldalára, ott keringtek szomorkásan körbe-körbe. Az eső csak 
nem akart elállni, egyre magasabbra emelkedett a vízszint, 
ráadásul a szomszédos laposabb területről, ahol a pincékbe is 
betört a talajvíz, az utcai tócsák pedig nagy, összefüggő belvízzé 
egyesültek, ide, a tóba kellett átszivattyúzni, amit csak lehetett. 
Reggeltől estig börrögtek a szivattyúk és a tó hamarosan régi, volt 
nagyságát idézve terjeszkedett a mederben. 
„Most vízilovakon lovagolhat!” – jegyezte meg valaki kárör-
vendőn, és tényleg, a környék elégtétellel vegyes együttérzéssel 
kísérte az állatok lomha mozgását a vízpart és a villanypásztor 
közötti, egészen keskenyre szűkült, sárosra ázott sávban. 
Nem a gazdát, a lovakat sajnálták. 
Amint kicsit jobbra fordult az idő s lejjebb húzódott a vízszint, a 
tulaj összecsomagolt, lebontott mindent s átköltözött a temető 
melletti, a falu egyik legmagasabb pontján bérelt területére. 
 

Egyszer csak, nem túl régen, úgy döntött a szomszéd, 
rendbe teszi a falat. Egyszerű, gyors, és olcsó megoldás született, 
de megszületett. Amikor elkészült, átjött megnézni, milyen 
munkát végeztek a festők, vagy inkább tudatosítani, hogy lám, ő 
ezt most megcsináltatta. Elfelé menet kikísértem, megálltunk a 
kiskapuban, nevettünk a történeten, amit éppen mesélt. Jópofa 
fickó, kedvelem a humorát. Aztán az utolsó budapesti parkolását 
kezdte tódítani. A parkolóházban, ahol iksz ezer forintért 
parkolhatott volna, behajtáskor a diszpécser megkérdezte tőle, 
nem oldanák-e meg a dolgot „okoskán”. Kapcsolt. „Okoskán? 
Hát hogyne! Mennyi is lesz az?” „Ötszáz, majd kifelé menet.” 
„Naná, öreg, rendben!” 
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Valahogy arcomra fagyott a mosoly, kényszeredetté vált, 
észrevette. „Na nehogy azt mondd, hogy te nem csináltad volna 
meg, kifizeted neki jegyért az egész cehhet?” – és elindult, majd 
pár lépés után hátrafordult, nem válaszra várva, csak mintha 
megnézett volna magának. Nem tetszett a nézése, majdnem utána 
is szóltam, de aztán hagytam elmenni. Volt benne valami 
provokatív –, becsmérlő, sajnálkozó és fenyegető egyben. 
 

Ritkán vetettem utána magam személyeknek, vagy az 
eseményeknek, általában hagytam, hogy a nagy természeti és 
emberi törvények mentén megtörténjenek a dolgok, nem 
foglalkoztam csip-csup érdekekkel. Már az iskolában is a leghátsó 
padban szerettem ülni, s ha az osztállyal vonultunk valahová 
hosszú kettes sorban az utcán, akkor is leghátul ballagtunk a 
barátommal, pedig éppenséggel az eredményeinktől legelölre is 
törhettünk volna. Beszélgettünk, elbámészkodtunk, hagytuk, 
tartsák az irányt mások, mi követtük őket, egymásra és befelé 
figyeltünk, nem kifelé, mint ők. Így csücsürésztem, bócorogtam 
végig az életem a leghátsó régiókban, és szerencsére mindig akadt, 
aki mellém telepedjen, hozzám szegődjön, akivel otthonosan 
belakhattam békés, intim világom, ráhagyva másokra sok 
mindent, átadva magam a sorsom alakító titokzatos erőknek. 
 

Beteg vagyok. Megbújt bennem valami, amitől szeretne 
megszabadulni a szervezetem, de nem bír. Hánykolódik, próbálja 
magából kiizzadni, kidideregni, de olyan mélyen vette be magát a 
kór, hogy nem bír el vele. Lehet, hogy vírus, vagy más élő 
kórokozó, de az is lehet, hogy csak keserűség, tehetetlen, önma-
gamat gyötrő bánat. Hányszor előfordult már, hogy rám fröccsent 
mocsok miatt emésztettem magam, szégyelltem azt a mocskot, 
mintha tehettem volna a mocskosságáról. 
Egy éjszaka többször is inget cserélek a nyár közepén. A torkom 
rendben, lázam nincs, napközben úgy tűnik, egészséges vagyok,  
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csak amikor elalszom, felfüggesztem a kontrollt és ősi kódokkal 
vezérelt szerveim magukra maradnak, akkor kezdődik el a tusa 
azzal a rontó valamivel, ami ennyire a mélyemre hatolt. 
 

„Kicseréltetném a csatornát is, te ritkán vagy itt, ezek a 
mesterek meg összevissza érnek rá, adnál kulcsot a kapudhoz?” – 
szólt a szomszéd, és mi sem volt természetesebb, mint hogy 
adjak. Ha megfogant is bennem valami kétely, hát azért, mikor 
kapom vissza. Nem mintha a közeljövőben szükségem lett volna 
a tartalékkulcsra, egyszerűen szeretem a rendet. Légy szíves 
holnapig, egy hétre, két hétre, egy hónapra add ezt, vagy azt 
kölcsön, s ha letelt, parancsolj, köszönettel visszahoztam. 
Nos, ebben az utóbbiban nem voltam biztos. Pedig olyan 
kényelmetlen valamit visszakérni, jóformán nekem, magamnak 
terhes! 
Tényleg hosszabb ideig nem jöttem. Benyitva a kapun a pillanat 
törtrésze alatt megértettem, valami örökre tönkrement, valami, 
amiért vétek, amit balgán alábecsült a másik. Már soha semmi 
nem lesz pont ugyanaz, mint ami korábban volt. A szomszédom 
hátsó falán, az udvaromban, néhány lépésre az ajtómtól, 
ablakomtól, már-már a teraszom felett, ahol a reggeli csöndben az 
első gőzölgő teámat szoktam kortyolni, egy klímaberendezés 
külső egysége terpeszkedett, zúgott, kivezető csövéből a kertembe 
csöpögött a kondenzvíz. A csatorna a régi. 
Átmentem hozzá. Nehéz volt magam fékeznem. Nem is igazán 
sikerült. Kivel egyeztetett? Hogyan merészelte belopni? Azonnal 
szereltesse le! 
A múltkori mosolyával fordult felém, most mit balhézok, kibírom 
azt a pár alkalmat, amikor jövök! Másoknál is pont ugyanezzel a 
módszerrel szerelték, nekik jó? Majd tekintettel lesz rám, 
kikapcsolja, ha megérkeztem – ja, különben meg nekem is tud 
szabálytalanságomról az udvaromban, mármint az én saját 
udvaromban, nem szívesen tenné, hát ne akarjam, hogy 
feljelentsen. Miféle intoleráns szomszéd vagyok én, sajnálja is 
már, hogy pár éve a gyereke esküvőjére meghívott! Irigylem talán 
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tőle azt a kis enyhet, azt akarom, fulladjon meg a százéves, félmé-
teres falak között? 
A régi házunk jutott eszembe, a benti hűs, a nyári nyitott ablak, a 
békák. 
 

Most éppen olvasok, nem, nem, most a mosógépet töltöm 
föl, férfi létemre is megesik velem, de már nem is, a sorban állok a 
boltban a kasszánál, s már azt sem, a munkahelyemen meredek a 
képernyőre, megyek a kocsiért a garázsba, egy ismerőssel beszél-
getek az utcán, elmélázom, kiállok a balkonra, nézem a szomszéd 
ház lapos teteje mögé lebukó nyárvégi napot, mennyire ismerős, 
és hirtelen egy tenger képe jelenik meg előttem, robog le a parti 
hegyekről a szél, felkorbácsolja a mély vizet, a szinte örökre 
mozdulatlan hűvös rétegeket, örvények kavarognak, hánytorog az 
elem, önnön haragjával szemben tehetetlen, nem lehet nyugo-
dalma, meg kell várja, míg kifullad a vihar, a felhők közül elő-
csillan a nap, s végre szétterülhet ismét a csönd, a béke. 
A parti hegyek mögött pedig lassan az újabb fergeteg dühös erői 
gyülekeznek. 
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Séta 

Megyek az utcán, a gondolataim folyton a körül a nő körül 
járnak, akivel a tóparton találkoztam utoljára. Az utcán szinte 
senki. Ha lennének, sem foglalkozna velük az agyam, csak billeg 
ott fönn a nyakamon, halad előre, amit lát, azt úgy automatikusan 
rakja, ahova kell, s azt a nőt morzsolgatja, a tóparton, meg még 
sokkal korábban, majd egy kicsit később, előreszaladva az időben, 
nem túl messzire, nincs már nagyon hova előreszaladni, az élete 
javarésze mögötte már.  

Hunyorgok is meg nem is a szeptember eleji kajsza 
napsütésben. A fények így az ősz közeledtével olyan bágyatag 
belenyugvással hullanak a földre! 

Nem találom, pontosan mit is véljek arról a nőről. Valami 
érdekes kell legyen benne, ha ennyire makacsul visszatérnek rá az 
idegeim, keresik a fogást. Valamit muszáj, jelentsen az egész, ami 
történt, vagy hát mi is történt, tulajdonképpen tényleg nem 
történt semmi, találkoztunk, beszélgettünk, elváltunk, régi 
emlékképek merültek fel, csupa hétköznap, semmi különös, amit 
a logikus gondolkodás képes lenne feldolgozni. 

Jó lenne álmodni vele, hogy a sejtjeim a leg-
valószerűtlenebb ízekre szedhessék őt szét és a múlt dirib-
darabjaival párosíthassák össze, így próbálva sorra minden 
lehetséges verziót. Alszom és nézem a mozit, tudom, hogy 
álmodom, tudom, hogy ez hasznos a számomra, és szinte 
gyermeki kíváncsisággal várom az újabb és újabb képsort, amire a 
szegényes fantázia éberen, egyértelmű, képtelen lenne, látom, 
elvetem, elvetem a következőt is, a századikat is, aztán jön olyan, 
ami ugyan furcsa, de éppenséggel nagyon is valószerű. A 
gondolkodásnak egy egészen különleges megoldása az álom, 
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mintha egy bőröndnyi kulcsot próbálna végig hirtelenjében valami 
nem nyitható ajtón az ember, ahhoz hasonló. Igen, jó lenne 
megálmodni őt, hátha kiderülne, mit is keresek benne, de nem 
álmodom, pedig már eltelt több nap azóta, hogy az augusztusi 
ünnep környékén találkoztunk, nem veszi őt elő a tudatalattim. 
Nem érdekes a számára? Igen, lehet, hogy ez már afféle válasz a 
kérdésre, nincs ebben a nőben semmi érdekes, szükségtelen rajta 
gyötrődnöm, felejtsük el, s csak az éber állapotom ilyen bamba, 
képtelen róla leszállni. 

A feleségemmel tartottam a strand mögötti téren lévő 
vegyesbolt felé, többen is jöttek szembe a nem túl széles 
térkövezett úton, a szemem sarkából észrevettem az ismerősen 
villanó arcélt, de éppen ugyanabban a pillanatban lefoglalt a 
gépkocsik behajtását akadályozó kőtömb kikerülése, s mert 
hirtelen nem sikerült beazonosítanom az arcot, valószínűleg 
mentem volna tovább, meg sem fordulok, ha a feleségem rá nem 
kérdez: 

– Te, ez nem Klári volt? 
– Klári? Milyen Klári? Lehet. Tényleg, lehetséges, 

hogy ő. 
Hátranéztem, több méterre járt már, csak a hátát láttam s 

azt, nincs egyedül, az előtte haladó idősebb és egy egészen fiatal 
férfi is minden bizonnyal hozzá tartozik. Elrikkantottam magam: 

– Klári! – de nem reagált rá, vagy meg sem hallotta, vagy 
mégsem ő. 

Bementünk a boltba, megvettük a szükséges apróságot, 
visszafelé pedig a strand fák árnyékolta területe felé kanya-
rodtunk, nem közvetlenül a vízparton mentünk, mint idefelé 
jövet, hátha meglátjuk a családot. Nem nagy ez a tó, a 
népszerűsége sem a régi már, csak a gazdasági válság okozta 
pénztelenség szorította ide vissza a tengerpartot most kifizetni 
nem bíró környékbelieket, így aztán nem volt reménytelen, hogy 
az áttekinthető sokaságban megpillantjuk őket, kiderül, Klári, 
vagy nem Klári. Ötven métert sem haladtunk a plédek, labdák, 
szatyrok, levetett ruhák, heverő lábak között, az egyik kisebb fa 
árnyékában most már teljes biztonsággal ráismertem a fekve 
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olvasó Klárira. Magában olvasgatott, a két férfi bemehetett a 
vízbe. Leguggoltam mellé. 

– Szia! 
– Jé! Szia! Sziasztok! 
– Te hogyhogy itt? – kérdeztem ezt leginkább azért, 

mert jelenleg ő is, mi is ide viszonylag jókora távolságban élünk, 
csakhogy nekünk az egyik környékbeli faluban, ahonnan 
származom, van egy házunk, ahová visszajárunk rendet tartani, 
picit, néha, mint most éppen, pihenni is, de őróla nem tudtam, 
hogy környékbeli lenne. Hacsak a férfiak nem, fordult meg a 
fejemben, akik egyértelműen az új kapcsolata kell legyenek. 

– Leugrottunk mártózni. Olyan iszonyatos meleg van a 
városban! 

Hát, ha nem, nem, tényleg nem is várhatom el tőle, hogy 
annyi év után, mint amennyi eltelt az egyébként is terhes, 
mindegyikőnkben mélyebb indulatokat megmozgató utolsó 
találkozásunk óta, most az első kérdésemre részletesen kipa-
koljon. Néztem az arcát, a testét, furcsa lehetett számára 
bikiniben heverni előttem, szerintem eddig hasonló laza körül-
mények között sosem találkoztunk, de ez a gondolat csak most 
jut az eszembe, séta közben, ott inkább csak pici zavarként 
jelentkezett, hogyan is folytassam a beszélgetést, feltétlenül 
elkerülve, sőt, mire majd elköszönünk, lehetőleg valamennyire 
feloldva azt az évekkel ezelőtti konfliktust. Gyermekei, akik 
hasonló korúak voltak a mi gyermekünkkel, így aztán nem túl 
szoros szülői kapcsolatunk ellenére is időnként hallottunk felőlük, 
illetve Zsolt, jó ismerősünk, akinek első felesége lett Klári, a két 
gyerek apja, mindenképp része kellett legyen a beszélgetésünknek, 
a két fürödni ment fickó, Klári nem sejthette, hogy én észre-
vettem őket, nem feltétlenül. 

– Tudod, hogy már a boltnál megláttunk? Nem is én, az 
asszony ismert rád. Félig. Még utánad is kiáltottam, reagálsz-e a 
nevedre, de semmi. Azért biztos, ami biztos, visszafelé körül-
néztünk itt. 

– Igen? Én nem vettelek észre benneteket. 
– Ezek szerint mi többet öregedtünk, mint te. 
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– Mi újság a fiaiddal? – szólt közbe a feleségem. 
– Ó, ők már nem járnak velem, az egyik végképp nem 

tudna, Londonban él, ott végzett tavaly, állást is talált magának, 
ott dolgozik.  

Így cseverésztek pár oda-vissza mondatban a gyerekek 
dolgairól, házasodnak-e, várható-e unoka, ilyesmiről, én közben 
elkalandoztam, az első találkozásunkat idéztem fel, amikor Zsolt 
társaságában először megláttam Klárit. Még egyetemista 
korunkban. Igazán mutatós, határozott egyéniségnek találtam, 
remekül összeillettek Zsolttal, mindketten okosak, szépek, jövőbe 
tekintők, talán kicsit túlságosan is célratörők, olyanok, akik 
pontosan tudják, mit akarnak az élettől, akik csak kevés 
kompromisszumot hajlandóak kötni, talán még egymással 
szemben sem nagyon, s ha akkor láttam bármi veszélyt a 
jövőjüket illetően, hát éppen ezt. Ráhibáztam. 

Újra bekapcsolódtam a beszélgetésbe. 
– Zsoltról tudsz valamit? Hogy érzi magát a németeknél? 
– Kiválóan. De tényleg, abszolút jól. Neki nagyon jól 

megy kinn. Nélküle a kisebbik nem végezhetett volna Angliában. 
Gondolhatod, nem két fillérbe került. 

– Igen, hallottam a sikeréről. Örülök, hogy mégis foglal-
kozott a gyerekekkel, nem mindenki teszi meg. Kívülről ez nem 
látszott, azt hittem, nem tart veletek kapcsolatot. Úgy értem 
inkább, megszokott-e kinn? Ingázik-e még, vagy kiköltöztek 
végleg? 

– Miért ingázna? Ott él. 
– Valaki mesélte, itt a városban eladtak mindent, 

áttelepültek a nyugati határszélre és hétvégeken hazajár a 
párjához.  

Őszintén szólva, nem voltam benne biztos, felesége-e a 
hölgy, akinek a társaságában a Kláritól való elválását követően 
mutatkozott. 

– Azzal sosem laktak együtt. 
– Sosem? Furcsa. 
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Zsolt a válás után egy időre szinte teljesen eltűnt szem 
elől, munkahelyet váltott és hatvan kilométer távolságba járt 
dolgozni. Ott végre vezetői pozícióhoz jutott, amire a régi 
munkahelyén, belátta, nincs esélye. Csak hétvégeken járt haza, 
akkor sem mindig. Persze a részleteket, mint mondtam, nem 
ismerem, tény, hébe-hóba bukkant csak fel. Aztán lehúzták a 
cégénél a rolót, és megint kénytelen volt váltani. Nyolcvan 
kilométerre talált újabb vezetői beosztást. Abban az időszakban 
ismerkedett meg a mostani párjával és teljesen természetesnek 
vettük, bár kétségtelen, csodálkoztunk a kitartásán, hogy éveken 
keresztül kis vacak vicinális utakon nap mint nap oda-vissza 
megtette a távolságot. Nem rendezkedett be még csak átmeneti 
szállásra sem. Nos, én el sem tudom képzelni, mindez úgy történt, 
megérkezik, behajt kedvese udvarába, ad neki egy puszit, 
elfogyasztják közösen a vacsorát, aztán újabb puszival elköszön és 
hazahajt a saját falai közé a saját ágyába, ideje lefeküdjön, hamar 
itt a reggel. 

– Te nem tervezed utánamenni a fiadnak? A 
szakmádban könnyű lenne elhelyezkedned, Angliában igazán jól 
meg is fizetik. Persze, akkor meg a nagyobbiktól lennél távol. Ő 
nősül nemsokára, ugye? 

Körbenézett, halkabbra fogta. 
– Nem, én már nem. Most már nem. Iszonyúan leterhel 

a munkám, de a pénzem, fogjuk rá, tisztességes. A kollégáim 
közül viszont tényleg sokan dolgoznak megalázó bérért. Nem 
csodálom, hogy szépen elszivárognak. 

Igen, Klári vezető, végül megértem őt, ez megbecsülést 
jelent a számára, felelősséget, táplálja az önbizalmát. Lehetnek 
elképzelései, a pénze sem fogy el hó végére. Itthon van, a saját 
országában, az sem mellékes. Végül ez lenne a cél, a többség 
itthon legyen boldog. Boldoguljon. Ha elmegy, mert elmenni nem 
bűn, kihívást keressen idegenben, ne a boldogulását. 

Véletlen-e, vagy valamilyen törvényszerűség, Klári is 
jóformán azonnal a válás után nyerte el a posztot, akárcsak Zsolt. 
Addig mintha egymás nyűge lettek volna, vergődtek csak, a 
természetük hajtotta őket előre, de falba ütköztek, bármerre 
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fordultak is. Lehet, túl fiatalok voltak még a sikerre, abban az 
időben ki kellett várni a sort, megmászni a szamárlétrát, s lehet, 
pont akkorra értek volna célba, ha együtt maradnak is, mikorra 
szétrázta őket a belső feszültség, a kielégítetlenség, a kudarc. Azt 
nem tudom, Klári miben keresett magának vigasztalást, ha 
keresett egyáltalán, Zsolt a nőkben. Egy jóképű, jó eszű pasasnak 
ez könnyen megy, pláne ha a hiúságát sincs mással mivel 
legyezgesse. Híre ment az alkalmi kalandjainak, pedig az ember 
Klárira nézve azt képzelhette, ennyire kutatni a jobbat mégis 
túlzás. Nem is kézzel megfoghatót keresett Zsolt, hiányzott neki 
valami éteri, ami benne sem lakozik egyébként, ő maga is olyan, 
aki képtelen nyújtani ezt a megfoghatatlant másoknak, láttam a 
nincset később az új kapcsolatának szemében, minden haza-
autózása ellenére is ott lobogott annak a nőnek a tekintetében 
valami szomorú hiány, amire éhezett, mindig csak magából adta 
ki Zsoltnak, de nem pótolódott vissza sohasem. Zsolt pedig 
strázsálta a nőjét, mint aki nagyon is tisztában van saját tökélet-
lenségével, legszívesebben a zsebében hurcolta volna talán, rá se 
pillanthasson senki, pláne ilyen magamfajták, meg ne fertőzzék 
annak a titokzatos valaminek az ígéretével, amit ő minden tehet-
sége ellenére is képtelen a számára megadni. 

Az egyik hosszú feketehajú kifürödve magából a szeret-
kezést, majd a fürdőszobatükör előtt Klári sűrű fésűjével kifésülve 
összeborzolt dús fürtjeit, a hajával teli fésűt valami ősi női 
fondorlattól vezérelve nemes egyszerűséggel belepottyantotta a 
mosásra váró ruhák közé a kosárba. Klári másnap mosott. 
Elborult az agya. Itt lett vége. 

Jé, épp a volt lakásuk előtt haladok el, ez az a lépcsőház, 
ezek a földszinti ablakok. Elég gyakran visz erre az utam, azért is 
tudok ilyen automatikusan, a járdára, a keresztutcákra oda sem 
figyelve haladni. Máskor észre sem veszem a lakást, most igen. Az 
idő egészen furcsa dimenzió, majdnem minden a régi errefelé, az 
ember azt hihetné, el sem múltak az évek, fekete pöttyös piros 
bodobácsok szaladgálnak a járdán, gyermekkoromban is rohan-
gáltak a házunk előtt, amikor a hó után előbújtak, tudhattam, itt a 
tavasz, s ősszel, hogy hamarosan itt a tél, s most, hogy megállok 
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picit és lenézek, látom őket, semmiben sem különböznek az 
évtizedekkel ezelőttiektől, és nem különbözik a párával elkevert 
napfény, a csend, a picit sárgultan konyuló lomb sem, mind, 
mind, akár csak annakidején, pont ugyanolyan, csak Zsolt és Klári 
nem járnak ki-be többé ezen a vasajtón és bennem, aki itt 
merengek kissé kókadtan, ősziesen, lohadt alább az a hév, ami 
annakidején szilajul lobogott. 

Kláriban milyen hév lobogott vajon, lobogott-e benne 
valaha is bármilyen hév? A célratörés, az akarat az hév? A testi 
szépség, a női büszkeség, ugyan hév-e? Ő, aki a válását követően 
hosszú évekre magányos maradt és csak a munkájának élt, 
valamilyen egészségtelen, már-már rontó fanatizmussal űzve a 
szakmáját, amiből a legutolsó vitánk is kerekedett, egyenlő-e 
részben, vagy egészben azzal a titokzatos szenvedéllyel, amire 
mindannyian oly éhesen vágyakozunk, ugyanakkor szinte 
szégyelljük megadni a másiknak, vagy irigyeljük tőle, vagy bosszút 
állunk azzal, hogy megvonjuk a társunktól, vagy egyszerűen 
képtelenek vagyunk a megadására, mert úgy születtünk, nélküle. 
Hm, ha ő ilyen sokáig oly jól megvolt bárki nélkül, vajon Zsolt 
mellett szüksége volt-e Zsoltra? És Zsoltnak szüksége volt-e őrá, 
ha egyszer nem kaphatta meg azt a sóvárgott meleget, 
minduntalan másutt kereste? Mi volt ez, egy sikertelen üzleti 
társulás, vagy mégiscsak házasság, esélyekkel, buktatókkal, mely 
véletlenül elbukott? Miféle jövőt képzelt Klári a fésű megtalálása 
előtt, nyilván akkor is tisztában volt Zsolt kalandjaival, és mifélét 
megtalálva azt? Mi történt volna, ha nincs a fésű? Most itt 
járkálnának ki-be ezen a vasajtón, persze rezignáltabban, mint 
fiatalon, sok mindent megbocsátva, sőt, már-már megengedve, 
majdhogynem buzdítva a szabadosságra a másikat, öreges 
bölcsességgel, hogy ugyan, csak nem ezen fog múlni a 
boldogságunk? 
Hányszor megtörtént már mindez, nemzedékről nemzedékre, 
micsoda próza, s mégis, micsoda tragédia egyben! 

Néztem Klári lábát, a bőrét, amin minden kedvező 
adottsága ellenére is tisztán látszott a kora – hahaha, egyidősek 
vagyunk! – s talán túlságosan hosszan is elidőztem rajta, ahogy 
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szoktam, elkalandoztam, ezért nyúlt le a feleségem a plédre a 
hátuljával fölfelé lerakott könyvért, s megfordította. 

– Mit olvasol? Tetszik? 
– Nagyon! Olvastátok? Nem? Olvassátok el! Kiváló! 
A fél ország ezt a családhistóriát rágja. Én csak a 

könyvesboltban lapoztam bele egyszer, átfutottam néhány 
kritikát, hallottam a szerzőt a rádióban beszélni, felolvasott egy 
részletet is a könyvből, úgy döntöttem, megleszek nélküle. 

A nők most a regényről beszélgettek, én hátrafordultam a 
víz felé, vajon meglátom-e a két férfit, nem gubbasztanak-e már 
kinn a parton, arra várva, hogy elmenjünk, hátha nem szívesen 
jönnének ide hozzánk, terhükre lenne az ismerkedés. Nem láttam 
őket. 

Eszembe jutott a barátom minapi beszámolója egy 
lakásszínházi darabról, a harmincas évek Németországában 
játszódik, globális félelem, egymástól való rettegés itatja át, 
amikor a szülők elhúzódva suttognak a szoba sarkában, az alvó, 
vagy alvást tettető gyermekük meg ne hallja miről beszélnek, ki ne 
fürkéssze a véleményüket, ő, a náci párt fanatizált tagja, fel ne 
jelentse a szüleit. Számomra ez a nyúlfarknyi, társalgás közben tett 
élménybeszámoló volt az utóbbi hónapok legmeghatározóbb 
irodalmi élménye. Klasszikustól, naná! – még így, lecsupaszítva is 
működik. 

Visszafordultam, vissza a passzosan egymásra illesztett 
lábakra, haladt fölfelé a tekintetem. Nem, nem lehet letagadni a 
korunkat, a hason is ott a két szülés nyoma, a tágulatok 
feltelődtek zsírral, az emlők, bár még igen csinosak, egyszerre túl 
teltek és megereszkedettek, a nyakon félköríves, vastagabb 
ráncok, az arc is valahogy feszült, bár próbál barátságosnak 
mutatkozni, mégis a mindennapok harcaitól, merényleteitől nem 
tudja hogyan szabaduljon. A szem, igen, a tekintet okoz leginkább 
meglepetést, illetve okozott rögtön a találkozáskor, most csak 
rábólintok magamban; sötéten összpontosított, kutató és 
gyanakvó, mégis fáradt, árva. 
Vajon vágyik-e ő valamire? Vajon mi a közös benne ezekkel a 
férfiakkal, apával és fiával? Kik ők a számára most, és kikké 
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válnak később? Hiszen csak úgy kullogott utánuk. Most sem 
vállalják a közösséget vele, viszonylag hosszabban itt időzünk 
már, muszáj, vetettek ide egy pillantást, észrevettek minket. Talán 
a kora ellen is többet tehetne, mert akad, aki sikerrel megteszi, ha 
legalább az idősebb odamenne ilyenkor hozzá, mintegy szó nélkül 
jelezve, itt vagyok én, ő pedig innentől az én párom, összenevetne 
velünk, nője sosem látott ismerőseivel, leguggolna mellé, átfogná, 
kérdezne valami banálist, belepillantana a szeme bogarába, talán 
oldódhatna az a gyanakvás, talán rögtön nem is volna annyira 
fáradt. Vagy azért nem jön, mert már tudja, úgyis hiába merülne el 
ezekben a szemekben? Inkább a vérének, saját fiának tekintetét 
kutatja? Akkor meg miért fürdenek itt együtt? 
Valahogy előre tudtam látni az időben, csak egy pillanatra, aztán 
elhomályosult a kép. Illetve így logikusan fel tudom idézni az 
elemeit, a kiskocsma előtt poharazgató, újságot olvasó hiányzó 
fogú, bagózó nyugdíjas társaságot, a hideg betonon vesegyulladást 
kapott és belehalt magányos nagymamámat, a szociális otthon 
padhoz kötött elesett lakóját, a kézen fogva ballagó, másik 
kezében egy-egy borosüveget szorongató megtépázott hajléktalan 
párt, a sürgősségi osztályon leesett állal, csontsoványan, félig 
öntudatlanul tolókocsin heverő vénséges mamát, a pénztár előtt 
kotorászó öreget, amint végül kiborítja azt a kevéske aprót a 
pénztáros markába, „számolja ki kedveském, ha nem elég, majd 
itt hagyok valamit”, a buszvégállomáson az üres buszban ücsörgő 
régi-régi ismerőst, felismerve veszek egy nagy fagylaltot neki és 
beadom, szódásüveg szemüvege mögül fel sem fogja, kitől kapta, 
a szomszédunkat még gyerekkoromból, néztük az ablakból, pisil 
az utcán, nem bírta már tartani hazáig, bőröket, hajakat, 
körmöket, füleket, lépést, mozdulatot, arckifejezést – mindezt fel 
tudom idézni, hogy ezek valahol mind ott voltak benne, Klári 
voltak, én magam voltam, és egyben mégsem látom már. Majd 
egyszer megálmodom. Vagy megélem. 

– Ideje mennünk, mit szólsz hozzá? – fordultam a 
feleségemhez. 

– Igen, igazad van, persze. 
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– Gyere be hozzánk, ha lesz időd – mondta ő Klárinak, 
az bólintott, de nyilván nem fog bejönni. 

Elköszöntünk és elindultunk, előbb ki a partra, majd 
tovább a víz mentén. Mi a következő, ettől kisebb strandon 
telepedtünk le. Átkaroltam a feleségem, ahogy szoktam, s ő alatta 
visszakarolt. 
Szép ez a tó. Szép, mert gyermekkoromtól látom. Szép, mert 
szép. Barnás, selymes vizű, körben nádasok, stégek horgász-
állásokkal, kikötött csónakok, a parton jegenyék, felhőt karcoló 
csúcsúak, büfék, nyaralók, még szálloda is van. Ugye mennyire 
jellegzetes? Minden tó ugyanilyen. És mégis szép! Mennyire 
furcsa, hogy annakidején is pont ilyennek láttam, pedig azért nem 
pont ugyanilyen volt. És én? És én…? 

Ott lépdeltünk egymás karolásában a feleségemmel, valami 
végtelen térben lebegve, ugyanabban, amelyben most, itt a város 
házai közt hazafelé kell kanyarodnom már. A szeptemberi nap 
egészen közel ereszkedett a horizonthoz. Vajon ha valaki ránk 
tekintett, vagy Klári pillantott utánunk, mi juthatott az eszébe 
rólunk? Hogy szerencsénk volt, mert még időben előkerült a 
fésű? Vagy, hogy nálunk nem is volt fésű egyáltalán? Vagy, hogy 
volt fésű, elő sem került időben, csak meleg, éltetően meleg 
lobogott bennünk idebenn? 
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Látogatás 

Maga a látogatás alig tartott öt percnél tovább, de később, 
otthon a díványon ülve, hosszan elmerülten nézte a könyves-
polcot, vagy inkább valamit mögötte, a falon is túl, azután kis 
fejmozdítással az ablakon át a szemben lévő házat, amint a késő-
délutáni nap leereszkedik mögé, elvesznek lassan a részletei és 
szürke tömbbé olvad össze az udvari fákkal, s hol itt a szobában 
volt, ahol igazában tartózkodott, hol benn a kórházban, ahová a 
munkája vitte délután, s befejezve azt úgy döntött, felugrik az 
egyik osztályra, meglátogatni az idős, ismerős asszonyt, ha csak 
pár percre is, mégis hadd lássa, mint alakul az állapota, elég súlyos 
állítólag, hátha javult valamennyit, biztosan neki is örömet szerez 
ezzel, hol meg egészen messze kalandozott, időben, térben, 
mintha éppenséggel a közelgő alkonyatban röpködő vadgalambok 
egyike lenne és szabadon csaponghatna ide-oda, sőt, nem is 
vadgalamb, inkább valami csoda-lény, amely hol itt, hol ott tűnik 
fel, vagy jelenik meg egyszerre több helyen is, így jöttek-mentek 
agyában az emlékképek s volt egyszerre fiatal s már majdnem vén, 
olyan vén, mint amilyen vénnek hirtelen érezte magát a kanapén 
gubbasztva, merengve. 

Az osztályon gyorsan tájékozódott, járt ő már itt sajnos, 
elhaladt a kórterem előtt, ahol az édesapját holtában még két órát 
fektették, most tárva nyitva volt az akkor csukott ajtó, rálátott az 
ágyra, üresen állt, valami olyasmi villant át az agyán, lehet, éppen 
csak elvitték a legutóbbi testet, vagy épp most készülnek itt 
elkülöníteni a következő haldoklót, a nővérpult majdnem 
szemben, jól rálátni az ágyra, az egész kórteremre, nem csoda, 
hogy a legsúlyosabbak számára tartják fenn, most is elfüggö-
nyöztek néhány ágyat, elhaladt az ajtó előtt s egyben odafordult a 
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nővérpulthoz a másik oldalon, megkérdezze, merre találja azt az 
asszonyt. 

– Csókolom! Németh Imrénét keresem. Lenne kedves 
segíteni? 

– Jó napot kívánok! Németh nénit? Németh néni, azt 
mondja hogy, mindjárt nézem, ja igen, a hat-tizenkettesben, 
tovább, a következő ajtó. 

– Köszönöm. Viszontlátásra! 
Ezt már félig visszafordulva, a válla fölött mondta, útban a 

kórteremhez. 
Belépett. A nyolcágyas szoba nem minden ágyán feküdt 

beteg, s még így sem találta meg egyetlen körbepillantással a 
jócskán nyolcvanon túl járó asszonyt. A sok fehér, a hátukon 
fekvő nők egyformán koros és elnyűtt arca, a lassan, jóformán a 
fej mozdítása nélkül a belépőre forduló tekintetek jellegtelenek 
voltak, s valahogy eltévedt közöttük, igaz, csak egy pillanatra, a 
következő lépésnél már látta is, a bal belső sarokba kell tartson. 
Utolsóként az a szempár is ráirányult, mintegy furcsállva, hogy a 
lépések egyre beljebb jönnek – csak nem őhozzá megint, ugyan ki 
lehet az, újabb infúziót hoznak, hiszen még a mostani sem folyt 
le, s két palack vár még az éjjeliszekrényen –, majd megcsillant 
amint felismerte. 

– Maga az, Dénes? Hogy jutottam eszébe? 
– Csókolom, Teri néni! Jobban tetszik lenni már? 
Hirtelen ez bukott ki a száján, fölfelé jövet az imént 

elvégzett munkán agyalt, s meglepte az asszony frissessége, a 
rokonok elmondása alapján rosszabbra számított, ők teljesen 
lemondtak róla. Persze csövek lógtak a megfogyatkozott testből, 
kifelé is meg befelé is folyt mindaz, ami természetes úton már 
nem volt képes haladni benne, de a szeme élénken követte Dénes 
mozdulatait, látszott, újra él benne a remény, pedig akik temették, 
éppen azt tartották a legrosszabb jelnek, hogy mindig csak azt 
hajtogatja, neki vége, elérkezett az idő. 

– A lábam fáj nagyon, dagadt, meg fekete is néhol, de 
nemigen foglalkoznak vele. Amúgy törődnek velem, minden-
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féléket kapok, de a lábamra rá se nagyon néznek, azt mondják, 
előbb a szívem rakják rendbe. 

– Biztosan javul majd a lába is, ha a szíve megerősödik. 
Teri néni nem cukorbeteg? 

– Nem, dehogy. A fiam az, de én nem. 
Végigmérte, ahogy az ágyban előtte feküdt. A vastag 

szivacsmatrac közepe besüppedt a súly alatt, a háta mögött dupla 
párna, sosem tud kiegyenesedni, gondolta, kényelmetlen lehet, 
aztán muszáj volt a kezén elidőzzön, a jobb keze, ahogy a takarón 
kívül a mellkasán keresztbe tette telis tele volt csúnya, vörhenyes 
bevérzésekkel, az idős szövetekben a branül nem tartott, a 
nővérek újabb és újabb helyet kerestek a számára az infúziók 
bekötéséhez, a vér pedig minden egyes próbálkozásnál betolult az 
érből a bőr alá, olyan iszonytató látványt nyújtva, mintha 
egyenesen ez volna a legfőbb problémája, amivel ide került.  

Ismerte a branül érzését, volt már őbenne is. Mint valami 
billog, olyan az emberen, vagy mintha maga az ős baj vájná a 
húsába a karmát, hogy soha többé ne eressze el. Idegen test az 
erébe beledöfve, leragasztva, kis csapocska rajta, ráköthető legyen 
víz, vér, gyógyszer, mikor mire van szükség. Persze, praktikus, 
akár születhetnénk is branüllel, s akkor nem volna az az 
elkeseredett kiszolgáltatottság érzés, természetes lyuk volna 
rajtunk, mint az orrunk, nem ilyen szűnni nem akaróan ingerlő, 
kitépnivaló fém-műanyag cafat. Belépsz a kórházba, s jóformán 
még mielőtt a neved kérdeznék, beléd vágnak egy branült. 

Figyelte az idős asszonyt, aki ésszel persze tudta a korát, 
azt is, hogy minden emberi számítás szerint nem túl sok 
haladékot kapott, mégis, most, hogy elhárult azonnali elmúlásának 
fenyegetése, máris gyermeki, végtelen életet remélő állapotába 
elevenedett vissza. Ebben az állapotban éli az életét valamennyi 
lény, míg a rá leselkedő végzetes veszélyt fel nem ismeri. 

Az édesapja is, aki még ettől az asszonytól is sokkal 
súlyosabb betegen került ide be, hogy erőre kapott az utolsó előtti 
héten! Megcsillant a remény. Elhitték mindketten. Mennyire 
fájdalmas volt újra lemondani az életről! Meghalni másodszor is. 
Végleg. 
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Az ebéd maradékait még nem szedték össze, az 
éjjeliszekrényen, az infúziós palackok társaságában, egyszerű 
műanyagtálcán a levesestányérnak csak az alján sárgállott pár 
kanálnyi, a főzelékből viszont alig hiányzott. 

– Étvágya van, Terike néni? 
– Most kezd visszajönni lassan. Sokat fogytam a tavasz 

óta, biztosan látja is. Azért csak módjával eszem, csak amennyit 
kívánok. A gyerekei, maga, meg az az áldott jó felesége hogy 
vannak, Dénes? 

A könyveit mustrálta, és visszaidézte ezt a kérdést, kissé 
meglepte ott, hogy ez a mégiscsak igen súlyosan beteg, igen idős 
asszony még arra is fordít figyelmet, felőle kérdezzen. Azon a 
polcon időzött el, amelyiken a kedvenc, egzotikus nyelven íródott 
köteteit tartotta. Valószínűleg a bolhapiacon, vagy 
antikváriumban kötnek majd ki, amikor ő már nem lesz. 
Motoron, hátizsákban cipelte haza jórészét a Fekete-tenger 
partjáról, más részét egy nagyvárosban darabonként vadászta 
össze, aztán két napot vonatozott velük, felemelni is alig bírta a 
csomagot, kézben vinni meg végképp lehetetlen volt, a fejére 
rakta fel, ott egyensúlyozta, míg kimetrózott, villamosozott a 
vasútállomásra. 

Eljárt az idő, érezte magán, minden porcikájában, minden 
minutumban, olyan vasárnap esti hangulatban élt már néhány éve, 
méla szomorúság telepedett rá, nem is tudta pontosan miért, 
kevesebbet nevetett, mint azelőtt, ímmel-ámmal csinálta, amit 
csinált, sokszor bele sem fogott abba, amit elé sodortak 
megoldásra a napok s rájött, egészen jól megvan anélkül, hogy 
belefogott volna. Saját múlásának gondolatával mindig is 
foglalkozott, de lám, nem túl sokra ment vele. Megfontoltabb lett 
tőle, vagy alázatosabb? Felkészültebben várja? Nemigen. Az adott 
pillanatban sem segítette, és most sem segíti, amikor nagyon is 
érzékelhető tempóban közeledik hozzá a vég. Egyszer élünk, 
pedig mennyire megszokjuk nap mint nap, hogy alig múlik el 
valami, mondjuk ünnep, hétvége, jön helyette másik! 

Álltak a könyvek szorosan egymáshoz lapítva, ahogy az 
évek a háta mögött, teleírva mindenfélével, magával az élettel. 
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Csöndben, moccanatlanul, még az ablakon beeső hunyorogtató 
vörös sugarakat is flegmán tűrték. 

Az idős asszony jóval korosabb, mint ő, mégis remél, 
kérdez. Mi ez akkor ővele, betegség? Vagy csak józan felfogása 
annak, hogy az unokaöccse például lassan tíz éve, hogy nincs, s 
azóta is hányan mentek el ismerősök, idegenek a korosztályából? 
Már tíz éve is mennyire valóságszerűen élte át rokona kínját! 
Felriadt éjjel, WC-re kellett menjen és arra gondolt, az 
unokaöccse most nem tudna felkelni. Fekve maradt hát, nézte a 
sötétet, hallgatta felesége egyenletes szuszogását. Elgondolta, mit 
tenne most az unokaöccse helyzetében. Várna talán. Vagy ha túl 
sokáig várna, utána már oly tűrhetetlenül törne rá az inger, hogy 
túlságosan hirtelen, vadul kellene riassza a szeretett nőt? Talán el 
is vásna a mindennapok kínjában, s már nem is figyelne a társára, 
csak saját biológiai szükségletei foglalkoztatnák? Felrázná, vagy 
rákiáltana, az jajdulva riadna, félig alvón lenyúlna a készenlétbe 
helyezett kacsáért, betenné a lába közé, lehet, durvábban is, mint 
szeretné, vagy mint az első alkalmakkor csinálta, beigazítaná a 
tagját, s ő megpróbálná elengedni az izmait, melyek oly csökönyös 
makacssággal őrzik a kisgyermekkorban bevésett tiltást: Így nem 
lehet! S akkor elkezdene szivárogni belőle a vizelet apró 
megkönnyebbülést hagyva maga után a sok fájás között. „Szólj, 
ha kész” – mondaná a felesége s ő nyögne valamit, amiből az 
tudná, kész, elvenné a kacsát, letenné, sóhajtana nagyot 
visszadőlve a párnára s forgolódva újra elaludna. Feküdt, várt még 
egy darabig, hogy érezze az erősödő ingert, aztán, mert reggel 
munkába csörög az óra, óvatosan kikászálódott, elvégezte a 
dolgát és visszaaludt. Azóta gyakran eszébe jut kimenve éjjel, 
mekkora áldás, ha úgy veszi, az is, hogy képes önállóan üríteni. 

Hogy is vannak hát a gyerekek, meg ők, a két vénülő 
szülő? A gyerekek mikor lennének jobban, mint most, húsz és 
harminc között, nekiveselkedve a jövőnek, és ők, a fiatalságukat 
vesztett, de még teljesen a múlás alá be nem tiport szülők mikor 
lennének inkább elanyátlanodva, mint éppen most? Igaz, milyen 
irigységgel nézne saját, mostani magára, ha ott feküdne annak az 
asszonynak a helyén, dadogó szívvel, üszkösödő lábbal, bevérzett 
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karral, branüllel, csövekkel! „Csak ne szóljon semmit, a saját lábán 
áll az ágy végében, mindjárt el is megy rajta, kinn beül az autójába, 
kikanyarodik a kórházkapun és már nem is emlékszik, valaha itt 
járt benn, este meccset néz, lefekszik, alszik, senki horkanása, 
jajdulása nem riasztja fel, s bár mindenféle gyötrelmek kínozzák 
álmában, mégis jó eséllyel remélheti, ha kicsit fájó fejjel is, de 
felébred reggel!”  

Ott akkor csak hümmögött a kérdésre, majd a gyerekek 
mellett döntött. 

– A fiam a jövő héten szakvizsgázik, a lány meg éli 
világát. 

Nem akarta megnevezni a napot. Babonából. Legszíve-
sebben magát a vizsgát sem említette volna, de valamit muszáj 
volt mondania. A lány aprócseprő ügyes-bajos dolgairól pláne 
nem kívánt beszélni, saját magukról meg nem is igen jutott semmi 
az eszébe. Csak úgy nagy általánosságban tudta, hogy valami nem 
stimmel, legalább is saját magával. A felesége valahogy jobban tűri 
ezt a korszakát. 

Az asszony elmosolyodott, mintha a férfi hirtelen 
lecserélődött volna a fiára s egyenesen annak ifjú arcát látná az 
infúziós palack magasságában, neki beszélne. 

– Okos gyerek az, sikerülni fog neki. 
Itt most rajta volt a sor, hogy irányt adjon a beszél-

getésnek még legalább néhány mondat erejéig, de nem igazán 
tudta továbblendíteni, körbefordult hát, végigtekintett a többi 
ágyon, kicsit alaposabban, mint amikor belépett, mintegy 
felmérve, kire milyen sors várhat. Lehangoló volt a kép, csupa 
igen idős, a végsőkig elfáradt emberi testet látott. 

A könyvekről az ablakra mozdult a tekintete. Az 
ereszkedő nap elérte a szemközti ház tetejét, megtörtek rajta a 
sugarai. Ilyesmi, mint ezek a nők, volt az első halott, akire 
emlékezik életében. Moziból jöttek, a szülei mindenhová 
magukkal vitték, hároméves lehetett, nem volt kire hagyni őt, 
egyedül bezárni a lakásba pedig, főleg azután, hogy egyszer 
magára rántotta az abrosszal az égő petróleumlámpát, féltek. A 
szomszéd házból sírás, jajgatás szűrődött az éjszakába, világítottak 
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az ablakok és ők valamiért bementek, talán az édesapja döntött 
úgy, hogy körbenéz benn. Kiderült, a szomszéd öregember, isten 
tudja hány éves, mindenesetre akkor neki vénségesen vénnek 
tűnt, meghalt. Ott feküdt a konyhai díványon felöltözve, 
mozdulatlanul, igen közel őhozzá, neki alig szemmagasság alatt. 
Amíg élt, nem csodálkozott rajta, hogy él, és nem akarta volna, 
hogy meghaljon, de most, hogy mégis halottá vált, azon sem 
csodálkozott, sőt, valahogy igazolva látta a gyermeki önmagának 
pontosan meg nem fogalmazott véleményét, hogy az a bácsi 
túlontúl rozoga már, s bármi történjék is vele, az éppen úgy lesz 
rendjén. Azt akarták, forduljon el, de ő ott maradt nyugodtan 
állva, és mondott valamit, nincs már, aki visszaidézze mit, amitől 
a felnőttek elhallgattak, s nem erősködtek tovább. Lehet éppen 
azt, miért jajveszékelnek ennyire, mikor ennek ez a rendje. 
Arra az öregre hasonlítottak ezek az asszonyok a kórteremben. 
Gyűröttek voltak, rozogák, feküdtek, szinte mozdulatlanul és 
meredten nézték a semmit. Szürkék voltak, mint szemben a ház 
kezd szürkülni, mert mögüle esik már a fény. 

Akkor, kisgyermekként is tudta, mindenki így végzi, ő 
maga is sorra kerül. Honnan tudta? Tudta. De még nem érezte át! 
Viszonylag nem sokáig kellett várnia arra, hogy átérezze. Úgy 
nyolc-tíz évet. Váratlan érzés volt felébredve az éjszakában. Másik 
házba költöztek addigra, de nincs is jelentősége ennek, inkább 
annak van, hogy addigra ifjúvá kezdett cseperedni, túl néhány 
balszerencsén, betegségen, lázon, kezdte megfogni a földet, mint 
a fa a gyökerével, éppen nem ennek lett volna itt az ideje, és 
mégis, akkor történt, hogy felébredve az éjszaka közepén 
rámeredt a sötét szobában is jól kivehető két, a sötéttől is 
sötétebb tömegre, a két ruhásszekrényre a szemközti falnál, 
hallgatta szülei tompa lélegzését, s hirtelen olyan tehetetlenül 
egyedül érezte magát, aztán megragadta valami erő, a testén 
keresztül lenyúlt a gerincéig és megrázta, az idegein 
végigborzongott az áram, és ő tisztában volt vele, hogy ez a halál 
volt, megmutatta neki magát. Megértette, ez még nem az a 
pillanat, de tisztán felfogta, a pillanat eljön majd és pontosan ilyen 
lesz. S nem marad menekvés, meg kell majd élni. Azaz meg kell 
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halni majd. Visszaringatva magát az álomba arra gondolt, 
bármennyi évet is kapjon, az röpke haladék lesz csupán a követ-
kező ilyen érzésig. 

– Mondtak-e már valamit Teri néninek, mikor engedik 
haza? – fordult vissza az asszonyhoz. 

– Nem, nem mondtak. Az is lehet, Déneském, mégis 
dobozban visznek engem innen ki. 

– Ne beszéljen ilyeneket, Teri néni! Rendbe jön. Én 
látom. 

Egyszerű játék. Az ember kimondja, amitől retteg, mintha 
nem is volna az már olyan szörnyű a számára, hátha elháríthatja 
ezzel, a másik meg, aki nagyon is lehetségesnek tartja a bekövet-
keztét, azonnal cáfolja, kizárja azt. A hétköznapokban csak annyi, 
mint a köszönés, „Jó napot kívánok!”, amaz biccent rá, viszont 
kívánja, a jelentésbe nem gondol bele egyik fél sem, mennek 
tovább, minden rendben van. Csak akkor válik különlegessé, 
szinte fájdalmassá ez az automatizmus, ha akkor és olyan valakitől 
kapjuk meg, amikor és akitől többet vártunk, mert szükségünk 
van rá, szeretnénk, hogy az a másik mélyebben foglalkozzon a 
helyzetünkkel, segítsen. Ki, ha ő nem? De ez nem az a helyzet 
volt. Az idős asszony nem várt többet. Kicsit megilletődötten 
nézett ugyan a férfira, de semmi egyéb. Érezte, nemsokára el fog 
menni s ezt rendben is találta. 

Felkelt a díványról, járt föl-alá a szőnyegen. Amit az elmú-
lással kapcsolatban eddig megélt, egyetlen érzésként telepedett rá. 
Túlzás lenne azt állítani, hogy erre vagy arra az emlékére 
konkrétan gondolt vissza, mégis, mint aki ömlesztett vacakok 
halmazában kotorászik, s egy-egy pillanatra megtartja valamelyik 
mütyürt a kezében, hogy aztán újra beletúrjon az egészbe, 
mégiscsak fel-felidéződött agyában néhány további részlete a 
múltnak. Pályakezdő korában az akkori igazgatójával folytatott 
szakmai egyeztetésük többször is személyes irányt vett, elkalan-
doztak. Ilyenkor a közöttük lévő függőségi viszony és a majd két 
évtizednyi korkülönbség hirtelen jelentéktelenné vált, és csakis 
azok az események, érzelmek, néha egészen filozofikus gondo-
latok számítottak, melyek között rokon lelkületükkel bóklásztak 
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éppen. Ma is oly eleven előtte némelyik beszélgetésük, mintha az 
imént fejeződött volna be. Ült az igazgató a vezetői karosszékben, 
enyhén hátraszegett fejjel szívta a cigarettáját, fújta ki hosszan, 
magasra a füstöt ”minden egyes atomom elkeveredik majd ezzel a 
világgal„ mondta rekedtesen, s az pontosan úgy következett be. 
Sőt! – még attól is úgyabbul. Hamvasztották. 

Megállt az ablak előtt, kitekintett. Lenn, az udvaron senki, 
néha átlebbent a két emeletes ház között egy-egy vadgalamb. Már 
csak a tetőre és a kéményekre ültek le, az erkélyek párkányára 
ilyenkor már nem szoktak, inkább délelőtt jönnek közelebb. Nem 
tudja, miért. No meg persze télen, nyilván melegedni. Megakadt a 
szeme az ablakkereten. Nem először. Megrepedezett rajta a 
festék, át kellene mázolja. Vagy inkább cseréltesse ki az ablakait? 
Már szinte mindenki kicseréltette a házban. Érdemes még ezekkel 
az öreg anyagokkal három-négyévente gyötörnie magát? De mire 
cseréltesse? Műanyagra? Fát nem cserél műanyagra. Vegyen új 
faablakokat? Iszonyú drága és előbb-utóbb azt is el kell majd 
kezdje rendszeresen festegetni. Mi az ördögöt csináljon akkor? 
Nem csinál semmit. Vár. 
A barátjáék nemrég jöttek meg Portugáliából. Két hetet töltöttek, 
autót béreltek és bejárták az egész országot, több mint két és 
félezer kilométert hajtottak. Hmm, ők ezen az ablak-kérdésen 
nem vacillálnának ilyen hosszan. 
Vadgalambok. Elég sok él itt belőlük. Másutt, városi környe-
zetben inkább házigalambokat látni. Mennyit vadászott rájuk 
gyerekkorában! Csúzlival csak, a szomszéd utcában lakó idősebb 
srácnak volt légpuskája, de nem adta kölcsön sosem. Ritkán 
sikerült eltalálnia valamelyiket, csúzlival nem könnyű, akkor is 
általában továbbrepültek, egyszer aztán pont a fejét lőtte el 
egészen közelről az egyiknek, mint egy rongydarab, hullott le az 
ágról. Egészen megrémült, ez most komoly, tényleg lelőtte, s 
most el fog pusztulni? Kézbe vette, iszonyatos sebességgel vert a 
madár szíve, apró mozdulatok indultak a lábában és a szárnyában, 
de nem tudtak befejeződni, olyasminek tűnt, mint a levágott fejű 
csirke a vájdlingban forrázás előtt, azt nemegyszer megfigyelhette, 
az édesanyja beledobta, míg belépett a tűzhelyhez a lobogó vízért, 
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remegett az egész teste és kapált a lábával, el akart futni, pont 
ugyanolyan volt ez a galamb is. Az ő műve, ráadásul pusztán 
passzióból. 

Rándított egyet a fejével, mintha ki akarná rázni belőle az 
emléket s még egy csomó mást. Egészen beletorzult az arca, 
ahogy hirtelen mozdulattal visszafordult a szobába. Nappal 
könnyebben szabadulhat az ember az emlékeitől, most is lépett 
pár erőteljeset a dohányzóasztal körül, megtámaszkodott a fotel 
háttámláján, rákönyökölt, s mire újra kiegyenesedett, már nagyjá-
ból vissza is nyerte korábbi nyugalmát. Nem így éjjel. Az éjjeli 
álmok gyötrőek, és alattomosak tudnak lenni, lerázhatatlanok. Ha 
a test vagy a lélek krónikusan beteg, pokollá válhatnak az éjjelek. 
Mielőtt műtötték, voltak utoljára hátborzongató álmai. Egyik 
alkalommal a szüleivel találkozott, fiatalon jöttek szembe, át 
akarták ölelni őt, de ő szabadkozott furcsán nyájas szeretetüktől, 
menekült volna, csakhogy túlvilági kedvességük erőszakos volt, 
pedig korábban sosem, hívták, tartson velük, elmennek valami 
színházi előadásra, megnézik közösen, de ő érezte, nem, oda ő 
nem mehet el, szerinte jegyük sincs, vagy ha van, csak a maguk 
számára, próbált eltávolodni tőlük, egyre messzebbre sodródni a 
tömegben, csak úgy ömlött a nép erre a furcsa bemutatóra, ő tört 
kifelé, szemben az árral s egyszer csak nem látta már a szülőket, 
hirtelen valahol egész másutt találta magát, egy szobában, a 
felesége s egy kedves nőismerősük társaságában, ajándékot 
kerestek a számára, összedugták a fejüket, kacarásztak, valami 
pajzán ötletük támadt, azt mondták, picit várjon, kimennek, 
megbeszélik, de mielőtt becsukták volna az ajtót maguk mögött 
idegenek tódultak be, négyen-öten, nők, és köztük egy férfi, ő 
szorította volna őket kifelé, hagyják őt békén, már majdnem 
sikerült is rájuk csapni az ajtót, de egyszer csak iszonyatos erővel 
visszanyomták, azt kiáltották, nem, ők innen most már nem 
mennek el s a férfi ott, álltában, mindenki előtt valami éles 
eszközzel hasba szúrta. Mikor betolták a műtőbe s fölé hajolt a 
sebész, csak a szemét láthatta a maszk mögött, mégis ráismert, 
igen, ez volt az a férfi. A branülön át testébe áramolt valamilyen 
szer és azonnal elaludt. 
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Már régóta nem szerette a kórházat. Ez így elég bárgyún 
hangzik, gondolhatnánk, ki a fene kedveli, márpedig előfordul, aki 
igenis kitűnően elvan vele, és az a helyzet, még ő maga is élete 
különböző szakaszaiban teljesen másként és másként viszonyult 
ehhez az intézményhez. Gyermekként majdhogynem élvezte 
rohangálni föl-alá a folyosókon a többiekkel, kétszer feküdt benn 
valami aprósággal, mandula, ilyesmi, aztán később ifjúként töltött 
el néhány napot, végig a nővérekkel incselgett, igen népszerűvé 
vált közöttük, virággal búcsúztatták, sok évvel később már a 
munkájából adódóan járt be, akkor totálisan hidegen hagyta a 
környezet, mintha a közértbe küldte volna a felesége bevásárolni, 
látott mindent, hozzáértő férfi módjára felfogta minden látottnak 
a jelentését, de nem váltott ki benne érzelmeket, még akkor sem, 
amikor egyre gyakrabban a hozzátartozóihoz sietett hétvégeken 
látogatóba. Ő maga még egészséges volt. Csak így, az idő előre 
haladtával, kisebb-nagyobb bajaival, saját múlásához lassan, de 
kikerülhetetlenül közeledve fogta el valami iszony még az épület 
környékén, az utcán is, arról nem is beszélve, mennyire nem 
szívesen lépett be a kapun. 

– Rendbe tetszik majd jönni! – ismételte meg. 
Állt az asszonnyal szemben, és azt vette észre magán, 

figyelve annak szemét, véraláfutásos kezét, a lecsöpögő infúziót, 
az éjjeliszekrényen az ebéd maradékát meg a további infúziós 
palackokat, hogy míg bejőve úgy érezte, aligha bírná ki a 
helyében, most ahelyett, hogy valami hisztériás reakció hatalma-
sodna el rajta, fokozatosan kezdi legyűrni iszonyát, egyre élet-
szerűbbé válik számára a helyzet. Sok mindent megélt már, tudja, 
néha az ember a poklok poklát is képes kibírni, maga sem hinné 
el előre. 

Itt az ideje indulnia, gondolta. 
– Terike néni szeretne üzenni valakinek valamit? 
– Nem, fiam, köszönöm, nem. Jár be a családom. Majd 

jönnek. 
– Én elmegyek akkor, Teri néni, jó? 
– Köszönöm, Dénes, hogy gondolt rám. Még egyszer, 

nagyon köszönöm fiam. 
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– Jobbulást kívánok! Csókolom! 
Elindult kifelé. A kórterem közepénél körbehordozta a 

tekintetét, jobbulást kívánt a többi betegnek, köszönt, aztán 
kilépett a folyosóra. Az ajtóból egy félpillantást vetett vissza, be a 
sarokba, de az idős asszony nem követte a szemével. A nővér-
pultnál nem állt senki. Ment végig a folyosón a lifthez.  

A fotel mögül rápillantott a könyvespolcon álló órára, pár 
perc híján kerek órát mutatott. Majd a híreket szeretné 
meghallgatni, de még nem nyúlt hátra, hogy benyomja az ablak 
mellett álló régi hifi center kapcsológombját. A hírekről újra 
unokaöccse jutott az eszébe, máskor is szokott gondolni rá, de ez 
az a két helyzet, amikor rendszeresen felidéződik, az éjjeli 
vizelésekkor, és amikor a hírekhez bekapcsolja a rádiót. 
Telefonon beszéltek, már lebénult deréktól lefelé, ő arra kérte, ne 
utasítsa el a felkínált kerekesszéket. Próbálja meg! Küzdjön! 
„Minek?” – kérdezte amaz. „Majd ha látom, megéri.” Értette. 
Nem balesetben bénult le, daganat burjánzott a gerincéig, 
feleslegesen minek strapálja magát? Csöndben igazat is adott neki. 
Megpróbálkozott másik témával, egy akkor bombasztikus 
sajtóhírről kérdezte a véleményét. „Nem érdekel bátyus, nem 
érdekel a világ” – felelte az. Azóta, ha a hírekhez bekapcsolja a 
rádiót, gyakorta gondol az öcskösre. Lám, bármennyi baja is van 
magával, bármennyire gyötri az elhullott múlt, a szűkre szabott 
jövő, valamennyire még él benne a világ, s ő a világban. Híreket 
hallgat. Úgy istenigazából nem vágyakozik már semmire, egy-két 
dolog volna, ami talán még felhevítené, emlékszik például, akkor 
álmában, amikor két rettegése között a felesége a barátnőjével 
azon a pajzán, különleges közös ajándékukon sutyorgott, futó, 
aprócska mosoly bujkált az ajkán, szinte kívülről látta magát alvás 
közben, mégis, alapvetően leszámolt azokkal a csecsebecséivel a 
hétköznapoknak, amelyek az embereket időtlen állapotukban 
leginkább lekötik. Teszi a dolgát. Ránézett az órára. Hátranyúlt a 
kapcsolóhoz. 
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Csalódás 

Zuhanyozik. A fejére engedi a vizet. Korábban ilyenkor 
prüszkölt is, most már nem. Kiemeli a kézi tusolót a foglalatból, 
végigvezeti a meleg sugarat a testén, a vállán, a hátán, a hasán, az 
altestén, aztán visszaakasztja, s hagyja, hogy megint patakokban 
csorogjon alá a víz a feje búbjától végig a bőrén a talpáig, 
átmelegítve a mélyebb rétegeket is. Ellazul, morfondírozik, de 
csak picikét, nem szokta túl sokáig húzni a fürdést, megfájdul tőle 
a feje. Általában erotikus gondolatai kerekednek ilyenkor, 
megduzzad a hímtagja, fiatalabb korában néha épp csak rásegített, 
máris megkönnyebbült a párás forróságban, mostanában már 
nem ennyire hirtelen a szervezete, még ha az esti, vagy a reggeli 
órákban éppen a szomszédasszonnyal állnak is a társasház vékony 
falának két oldalán az egymáshoz passzított fürdőszobákban s 
hallja a szellőzőn át a csobogást, tudja, tőle alig méternyi 
távolságban ott a mezítelen, fiatalos, csinos nő, akkor sem 
ágaskodik fel benne túlságosan a férfiingerület. Nézi a képzele-
tében szinte már higgadtan, hm, vajon mit szólna hozzá a fal 
nélkül? – s mosakszik tovább. Az meg sem fordul a fejében, hogy 
ugyan mit szólna hozzá a saját felesége. Szerinte nem irigyelné 
tőle. Most is milyen kedvesen nyit és szól be: 

– A barátod csörög. Számítógépen. Mondtam neki, 
fürdesz, mindjárt jössz. Igyekezz! No, mi az, ki izgatott föl? Csak 
nem rám gondoltál véletlenül?  

Elzárja a vizet, kinyúl a törölközőért. Ági már visszament 
a nagyszobába, majd hallja a kisszoba ajtaját csukódni, ahogy 
máskor is szokta, elvonul a könyvével olvasgatni, vagy tévézni 
amott, hadd beszéljenek Sanyival nyugodtan. Alsónadrág, papucs, 
kilép a folyosóra, szemben a konyha nyitott ajtaja, gyorsan tölt fél 
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bögre forró teát magának, s már fordul is amaz irányba, a nagy-
szobába a számítógéphez. Máskor ilyenkor mezítelenül grasszál, 
imád meztelenkedni, de a kamera előtt nem lehet, nem mintha a 
barátja előtt szégyellené magát, dehogy, ha itt volna életnagy-
ságban, ugyanúgy meztelenül jönne-menne, mint ahogy normá-
lisan szokott, de a világhálón jobb ruhátlanul nem mutatkozni. 
Túl sok a szemét alak. 

– Helló, Zim! – s bevágja magát a fotelba, ugyanazzal a 
mozdulattal szembefordítva a kamerával. A képernyőn a barátja a 
hatalmas vörös kandúrját simogatja. 

– Helló, Vacak! – még szerencse, hogy itt van nekem ez 
a macska. Téged kivárni! 

– Mert? Rita megint nincs? Hogy lehet valakinek ekkora 
szerencséje! 

– Aha! – és isten tudja honnan, talán éppen ennek a 
macskának valamelyik fölmenőjétől ellesett lapos, mosolygós 
ábrázattal bámul vissza rá, épp csak a szája szélét nem nyalja meg. 
– Elutazott áruért. Vagy három napra. 

– Ó, akkor ezek szerint már a szeretőd is elment, az 
online játékaidtól is megcsömörlöttél, a macskád is kezd kiakasz-
tani, idecsörögtél, nem szórakoztatnálak-e én is pár percet. 

– Elment. 
Megsimogatja a macska fejét. 
– Győztem. 
Újra beletúr a kihízott állat vastag bundájába. 
– Kinget viszont nem lehet megunni, ezért téged 

hívtalak előbb, őt csak addig vettem ide, amíg kimosod, kicentri-
fugálod magad. 

Óvatosan, mintha csak valami gyámoltalan kiscica lenne, 
nem egy kivénhedt, potrohos, lomha kandúr, leengedi az állatot a 
parkettre. Közelebb hajol a kamerához, túl közel is, inkább a 
kopaszodó feje búbját látni, semmint az arcát. 

Vacak, azaz Gábor, aki egyetemista korukban Sanyi, alias 
Zim szobatársa volt, s kettesben húztak le jó pár évet a kollé-
giumban felemeli a bögrét, kortyol a gőzölgő teából, aztán feláll, 
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kivesz a szekrényből egy inget, magára teríti. Annyira még sincs 
meleg. 

– Ki a nő? Új, vagy régi? 
Tudja, hogy Zimtől ez megkérdezhető. Ő fiatalon is 

szívesen osztotta meg a nőtörténeteit, sőt, már szinte Gábor 
számára kényelmetlen részletekig ment el. Gábor ezt sosem tette. 
A közös kalandjaikról persze viszonylag többet tudott Sanyi, de 
amúgy, ha maga kerített valakit, legfeljebb annyit mondott róla, 
hogy létezik, meg körülbelül milyen. A legközelebbi bulin úgyis 
összetalálkoztak, Zim is felmérhette az árut, no, akkor esetleg 
még hozzátett pár mondatot a korábbiakhoz, és kész. Egy idő 
után Sanyi megtanulta, úgyis felesleges faggatnia, inkább Gábor 
helyett is a maga hódításáról tódított. Ettől persze még igazán jó 
barátok maradtak, szinte a legjobb barátok az egész kollégiumban. 

Később is megszámlálhatatlanul sok kapcsolatáról mesélt 
neki Zim. Ízesen, újraélve a történteket. Ugyanakkor több volt ez, 
mint egyszerű férfipletyka. Minden egyes viszonyában talált 
valami egészen különlegeset, kiemelte, sőt, még valami eszmei 
mondanivaló félét is kreált a végére. Sorszámozta is a nőit. 
Mondjuk, ezt Gábor ugyanúgy megtette, szerette csendes 
perceiben sorra venni fejben a kedveseit, az elsőtől az utolsóig, 
áthevült a valamikor oly közeli emberi testeknek, lelkeknek 
megejtő melegétől, még a zuhanytól is sokkal, de sokkal jobb 
érzésnek tartotta megmártózni azokban a valaha volt arcokban, 
tekintetekben, érezni az ölük ragaszkodását. Csak valahogy Zim 
sorszámai mintha önmagukért lettek volna. Pusztán azért, hogy 
nőjenek. Nőttek is. Az ember ki sem nézte volna a külsejéből, 
hogy harmincéves korára már a százat ostromolja. Később 
csökkent a tempó, de nem tudtak úgy találkozni, telefonon 
beszélni, nem kapott úgy levelet, hogy néhány skalp ott meg ne 
említődjön. Pedig akkor Sanyi már házas volt. No és? – kérdez-
hette, és ez a kérdés Gáborban szintén megfogalmazódott, ó, 
nagyon is korán, s munkált benne évtizedeken át, mint férfiak 
millióiban. Mostanában meg különösen. Ezért érdekelte hirtelen 
valahonnan legbelülről, ki az a nő. 

– Akit a múltkor láttál. 
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– A könyvelő? Vénülsz, Zim! Vagy mégis beleszerettél? 
– Kényelmes. Meg azért jól is néz ki, nem? 
Gábor rábólint. Igen, emlékszik rá tisztán, néhány hónapja 

mutatta be Zim, odahívta a szoba nem látható oldalából a kamera 
elé, a térdére ültette, ahogy Ritát szokta, ha családilag 
beszélgetnek, s csak úgy kerekperec, szépen, időnként mélán a 
hajába túrva, mint előbb a macska bundájába, elmondta, hogy ő 
Márta, a cégének könyvel, majd húsz évvel fiatalabb, ez mondjuk 
mondás nélkül is látszott, férjezett, háromgyerekes, családját 
szerető anya, s lassan egy éve a szertője, de Vacak ne gondoljon 
rosszra, nem kell tartani semmilyen távoli következménytől, 
mindössze ezeket a Rita távollétében keletkező üresjáratokat 
töltik ki tartalommal. Közben a hölgy kedvesen, a zavar legkisebb 
jele nélkül mosolygott, átkarolta Zim nyakát, visszaköszönt 
Vacaknak, mert közben az köszönt neki, s megjegyezte, mennyi 
jót hallott már róla Zimtől. Ekkor lépett be Ági a szobába, hogy 
megnézze, Rita ott van-e a másik oldalon, esetleg váltsanak pár 
szót, az ajtóból ő rálátott a képernyőre, de a kamera őt még nem 
vette. Megtorpant, felismerte a helyzetet, pár szó erejéig belehall-
gatott a beszélgetésbe, jelentőségteljesen elmosolyodott, mint aki 
ismeri a céget, aztán visszahúzódott a kisszobába. 

– Augusztusban elkísért a tengerre. 
– És Rita? 
– A szüleihez utazott, ha igaz. Mert ugye mi csupa fickó 

mentünk búvárkodni. 
– Tud róla? 
– Szerintem igen, a munkahelyen senki előtt sem titok, 

biztosan akadt, aki bemószerolt. 
– Miért nem próbálod meg akkor együtt? 
– Ugyan, Vacak, hülye vagy! Hagyjál, mindig ezzel a 

baromságoddal jössz! 
Valóban. Sanyi régen, az ősidőkben sem osztotta meg vele 

egyetlen nőjét sem. Gábor még csak-csak lepasszolt neki egyet-
kettőt, igen, kettőre konkrétan emlékszik, az egyikről aztán saját 
maga le is maradt, de Zim sokkal erősebb birtokosi ösztönnel 
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született, mint hogy erre képes legyen. Az egyidejű kapcsolatait 
viszont akkurátusan külön kezelte, nem szembesítette egymással 
őket soha – nocsak, majd még kiderül, úriember – és a múltját 
sem engedte a jelenébe vegyülni. Azt meg, hogy többesben 
szeretkezzen, mint ahogy akkor divatba kezdett jönni, egyesek 
hármasban, négyesben, még többesben hemperegtek a kollégiumi 
szobákban, kategorikusan elutasította. Hogy vinné akkor a 
szeretőjét a felesége elé közösen hetyegni? Bár, éppenséggel az 
ágyába beleviszi, de mértéktartó kurafiként, csakis szólóban. 
Nem, ez az izé Zim életfilozófiájával nem fér össze. Ő tudja, mit 
szeret a nő, és megadja neki. Felejthetetlen a mondása, amit már 
az egyetem utáni utolsó facér éveiben fogalmazott meg. Gábor, 
épp csak frissen házasodva, Ágival meglátogatta őt az első 
munkahelyén. Egy megyei jogú város külső utcáján lakott 
albérletben, majdhogynem a cigánysoron. WC is csak az udvarban 
volt, vizet az udvari kútról kellett vödörben behordani. Sajnálni 
kezdték, de nem lehetett, ahogy elkezdett mesélni, röhögésbe 
fulladt a nagy sajnálkozásuk. Azt mondta, szinte mindennap 
mással bújik ágyba. Ági szeme majd kiguvadt, annyira figyelt. „El 
sem hinnétek, ebben a putriban kik meg nem fordultak már!” – és 
sorolta: fiatalka tanárnőtől kezdve az éltesebb tisztviselőnén át a 
katonatiszt feleségig, bírónőig, a politikában exponált 
képviselőnőig, főorvos feleségéig, a saját hivatali társa barátnőjéig 
– hát igen, ez is Zim – elképesztő sora a tisztesnél tisztesebb 
asszonyoknak. „Tudjátok” – mondta – „mindegyik szinte bármire 
képes, egyetlen dolog érdekli, ki ne tudódjon.” 

– Egyáltalán nem baromság, csak neked magas. Még 
elégtétel is lehetne a számára, hogy felügyelheti. No de hagyjuk! – 
ennyi év után biztosan így van jól. Te búvárkodsz, ő beszerez. 
Három napig. Meg a szüleit látogatja. – Egyébként mi újság 
veled? 

– Semmi, Vacak. Meg akartam nézni a tudós képedet. 
– És tényleg, téged nem zavar, hogy majdnem kettős 

házasságban élsz? Nem tartott neked egyik sem ilyen sokáig! 
– Szerinted hány éves vagyok? Felhívom, eljön. 
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– Ah! – csak annyira bosszant, érted, amit mostanában 
látok itt a környezetünkben, egyre-másra mennek szét a 
házasságok, pedig legtöbbször még annyira sem komoly a dolog, 
mint a tiéd! Valami kis passzióról van leginkább szó, de berág az 
egyik, általában a nő, aztán már el is váltak. Van, aki nem is beszél 
utána a másikkal, pedig vagy huszonöt évet feküdtek egy ágyban. 
Nem értem. Lehetetlen, hogy ne lenne ettől jobb megoldás! 
Bármit meg tudnak beszélni, csak épp az érzékeiket nem? Mennyi 
önzés, basszus! – fontosabb a saját hiúságuk, mint a másik lénye. 
Persze, ha így van, akkor meg tán jobb is, ha szétmennek. 

– No, látod! Mi nem válunk el. 
– Ja. Az is valami. Aztán amint magukra maradnak, 

elkezdenek vadászni. Nem társra, újra csak férjre, feleségre. 
Vénségükre sem jön meg az eszük, akkor is csak birtokolnának. 
Anyámmal jó csomó nőmet kitárgyaltuk. Néha meg, amikor 
nagyon az agyára mentem, adott egy ezrest, menjek el, 
szellőztessem meg a farkam. A nejével az ember miért ne tehetné 
meg ugyanezt? Gürizni, pénzt számolni, veszekedni, shoppin-
golni, szórakozni, nyaralni, másokat ízekre szedni, mindent lehet, 
bármit megtehetünk szépen, derék polgárként párosban az 
asszonnyal, csak egy másik nőről nem ejthetünk szót. Ő meg 
fickóról. Őrizzük a látszatot! Pedig egymásnak akár többek is 
lehetnénk, mint a szülő volt, ha fel bírnánk nőni a szerephez. – A 
francba, úgysem érted! Azon csodálkozom, templomba nem 
jártok, akkor teljes lehetne a perverzitás. Miséről egyenest a 
szeretőhöz. 

– Most mit pufogsz? Szerintem neked is elkéne egy 
könyvelő. Persze neked nincs, állami alkalmazott vagy. 
Adminisztrátor már csak akad ott, nem? Valami bérszámfejtő, 
tudja isten. Agyadra ment valami, Vacak, csak kötekedsz, lököd itt 
az erkölcsi maszlagot, egyszer az a bajod, hogy van ez a nőm, 
korábban sosem akadtál fönn rajta, aztán meg az, hogy nem 
hármasban csináljuk? Az nem lenne perverzitás? 

– Nem. Már a kérdésedből látszik, milyen béna vagy az 
egészhez. 

– Küldjek egy ezrest? 
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– Azt küldhetsz, többet is. 
– Mellesleg tudom, miről beszélsz, de egy: hidegen hagy; 

kettő: nekem így jó, s azt gondolom, mindenkinek jó így; három: 
dolgozom, és még szeretnék. Vezető vagyok, példát kell 
mutassak. Mindennek megvan a maga módja, ahogy az elfo-
gadott. Ma egy szál gatyában, bikiniben strandolunk, sőt, anélkül, 
kétszáz éve kezeslábasban fürödtek. Mit gondolsz, mi történne, 
ha kitudódna? 

– Mi ez a csörgés? Téged keres valaki? 
– Az egyik játékos haverom. Várj, szólok neki, hogy 

később. 
– Nem, nem, menj csak Zim, majd beszélünk, mi 

megvárjuk egymást örökre. 
– Oké, Vacak! Hűtsd le magad, öregem, valami fortyog 

benned, ki kéne dolgozzad magadból. Kis bor, mosoly, duma, 
karolás, tudod te azt, mit magyarázzam, pár hosszúműszak, nem 
olyan bonyolult, Ági észre sem veszi. Na, csá!  

Gábor még egy darabig nézi a képernyőt, már Sanyi 
nélkül. Valahogy üres belülről, üresebb, mint az előtte feszítő 
képernyő, amin azért ilyen-olyan reklám-szirszar csak díszeleg. 
Magára maradt valahogy a hitében. Hogy melyikben? Az éteri 
őszinteségbe vetett hitében, vagy a korlátlan bizalomba vetettben, 
vagy abban, hogy az ember a társát jóformán saját teste részeként 
fogja fel, s ahogy a karját, a lábát nem veri át, úgy a társát sem, de 
ahogy a karja, lába nem marad le fejének döntéséről, úgy kell 
kövesse őt a társ is árkon-bokron keresztül mindenhová, s ő is 
ugyanígy tartson ki a másik mellett összes vágyában, örömében, 
bajában? Milyen nevetséges, nem? Milyen gyerekes idealizmus! 
Pedig még meg is esküszünk rá. Na de komolyan venni ezt a 
badarságot! Nem is komolyan vételről van szó, hiszen nem az 
eszével dönt mellette, a zsigerei diktálják így. Ki nem szarja le azt 
az esküt, tényleg? De belülről valami mégis hasonlót követel. Aki 
az esküt szövegezte, honnan vette? Talán az is valami hozzá 
hasonló fura figura lehetett. 

Ilyenkor eszébe szokott jutni a gimis osztályfőnöke, 
nemigen kedvelték egymást, mégsem emlékszik rá haraggal, pedig 
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talán volna is miért, az a bizonyos puskázás ellenes törekvése az 
efféle hirtelen nekikeseredős pillanataiban fel-fel szokott ötleni 
benne. A matekot is ő tanította. Azt mondta valamikor elsőben, 
meglátjátok gyerekek, negyedikben bejövök az órára, lediktálom a 
dolgozat kérdéseit, kimegyek, s csak összeszedni jövök vissza, 
mégsem fogtok puskázni, mert addigra megértjük egymást s ti 
megértitek a lényeget. Így lett. Aztán az egyetemi felvételin 
elhűlve látta, mit művelnek a többiek. Hirtelen nem is értette, 
kiből csináltak itt hülyét, belőlük az osztályfőnökük, vagy amazok 
maradtak mind hülyék, akik nem velük jártak. Így is, úgy is 
gondolta már életében, de saját maga a tetteiben, ha csak egy mód 
volt rá, megmaradt annak a régi diáknak. 

Hátrébb gurul a fotellal. Nem gondolkodik, bámul a 
semmibe. Nem kell gondolkodjon, átgondolta már ezeregyszer, 
Ágival is átdumálta, némely részletét mással is. Mit ért? A 
szavakon túl nem jutottak. Pontosan tudja, hogyan kellett volna 
csinálja szavak nélkül, volt idő, amikor úgy élt, tette amit kell, 
igazi férfiként, egyrészt, mert csak maga felé tartozott 
elszámolással, aztán meg mert még vitte a régi lendület. Most már 
nem akar úgy élni, nem akarja úgy csinálni. 

Nagyjából a húszas évei végén kezdte egyre gyakrabban 
felidézni azt a régi beszélgetést Flórával, amikor a kolesz 
folyosóján egyeztetik az estét, melyikük szobájában lenne 
alkalmasabb összejönni, hol maradhatnának reggelig. Flóra kicsit 
bizonytalanul, apró, sejtelmes mosollyal az ajkán kérdezi meg: 
„Erzsi feltétlenül menjen el?” Ő ránéz, azonnal érti persze, nincs 
benne semmi felháborodás, Erzsi, Flóra szobatársa kicsit 
csúnyácska, nemigen legyeskednek körülötte, irigy is Flórára, 
Flóra gyönyörű, és persze Erzsi érzékeit sem kímélik a 
túlcsorduló hormonjai, iszonyúan kiéhezett, nyilvánvaló, egy 
hármasban töltött éjszakán nem maradna ki ő sem, neki is jutna 
legalább egy menet. Természetesen idegen szobába bekéredz-
kedni egy-egy éjszakára, mostanában már elég rendszeresen, az is 
baromi kényelmetlen, megunhatta. Flóra már hivatkozik is rá, 
látva Gábor tűnődését. Nehogy rosszul süljön el, hiszen Gáborral 
ők komolyan vannak. De feleslegesen aggódik, mert neki nincs 
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semmilyen belső ellenvetése, nem gondolja, hogy ezzel a kéréssel 
a kedvese most őt a lehetséges jövendőbelijéből szimpla fedező 
ménné minősítené át, ennyi év távlatából pedig teljesen tisztán 
látja, hogy a legmélye tulajdonképpen rábólint a kérésre, valahogy 
eredendően kedvére valónak találja az ötletet, mégis, röviden csak 
annyit válaszol, bár visszaszívhatná utólag: „Ma még inkább ne 
maradjon.” A neveltetése mondatta ezt vele, a múltja. Valahol ott 
kezdődött az a lassú, de biztos átalakulás, ami nem egészen tíz év 
alatt odáig vezetett, hogy néhány éves házasság után Ágit arra 
biztatta, nyissanak. 

Feláll a fotelból, megáll az ablak előtt. Mindenki, 
mindvégig, amíg vergődött különc vágya és szűkös lehetőségei 
között, csak az élveteg férfit látta benne. A saját felesége is. Most, 
vénülőben kezdi talán értegetni, pontosan mire is gondolt ő 
elejétől fogva, de ettől még a belső hangolásán nem képes, vagy 
nem hajlandó változtatni. Meg talán tényleg késő most már. 
Menjen maga, intézze úgy, ahogy neki jó, egyedül, nem fogja 
faggatni, nem tartja vissza, sőt, örülni fog az örömének, idáig 
jutottak el. „Hadd ne kelljen részt vennem olyanban, amitől 
herótom van!” – ezt hajtogatja. Érti is, meg nem is Gábort, 
akárcsak Zim. 

Átmegy a kisszobába. 
– Befejeztük. Gyere vissza, ha gondolod. 
– Hogyhogy? Mi újság Sanyival? 
– Semmi. A szokásos, Rita beszerez. 
– És megjött a nő? 
– Nem, elment már. Közben játszani hívta egy haverja. 
– S ettől vagy olyan kókadt, mintha veréb szart volna le? 

Nem hiszem. 
– Tudod, néha annyira kiakadok az önzéseteken! Meg a 

híres látszaton! Semmi különbség köztetek, csak ő kefélve teszi, te 
meg anélkül. Talán. 

Bár Ági ezekben a pillanatokban rendre nem szokott 
reagálni, mindig megfeszül közöttük a levegő. Érzi, félti őt 
Zimtől. Akkor is, ha tudja, pontosan úgy sohasem fog viselkedni, 
ahogy a barátja. Akkor is, ha máskor egymagát küldi szórakozni. 
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Tényleg, egyszer kipróbálhatná, hogyan viseli Ági. Amikor küldi, 
csak úgy felállna, és elmenne. Nem is lenne muszáj, valóban 
valakihez menjen, hiszen egymaga nincs is kedve, a lényeg éppen 
az volna, együtt legyenek ott, közösen, egymás tekintetébe 
kapaszkodva tegyék, amit tesznek, nem, csak kivenne egy szobát 
akár két utcával odébb a panzióban és másnap, vagy harmadnap 
jönne vissza. Megnézni a reakciót. Lenne e foganatja? Korábban 
kellett volna megtegye, akkor még forrongott a belsője, lett volna 
hitele, talán értelme is, értelme az eredménynek, mára meghűlt, 
kevésbé fontos számára az a fajta, felszabadító együttlét, inkább 
csak emlékezik arra, mit is gondolt az igazi, mindent felülmúló 
házastársi egybetartozásról, ragaszkodásról, szeretetről, bizalom-
ról, megengedésről, ahogy egy régebben olvasott jó regényre 
emlékezik az ember, számon tartja, hogy tetszett, de már nincs 
igazán a hatása alatt. Most már inkább az elmúlt idő miatt 
foglalkoztatja e volt szenvedélye, több attól, hite, mint ahogy 
néhány másik is, vagy éppenséggel maga az elmúló félben lévő 
élete, mintegy értékeli, megállapítja, miféle veszteséget szenvedett 
el, mekkora árat fizetett. Nem, nem ment el. Sajnálta Ágit. Fájt 
volna neki. És semmi sem állt távolabb tőle, mint hogy bántsa. 

– A testvére elutazott már Kanadába? 
– Nem jutottunk idáig. Úgy emlékszem a múltkor azt 

mondta, a hónap végén repülnek, de visszajön majd fél év múlva 
s ingázik. A lányának talán muszáj folyamatosan ott töltenie 
három évet, hogy megkapja az állampolgárságot.  

– Még két mosogató magyar értelmiségi. 
– Nem biztos. Jók a szakmában. Vagy, hát, itthon jók. 
– Majd még faképnél hagy a barátod. 
– Zim? Dehogy hagy! Egy frászt megy ő Kanadába. 

Megrohad ő már itthon. Meg különben is, ugyanolyan bolond, 
mint én. Csak más alapon. Munka, pia, nők, backgammon a 
neten, King, a kandúr, néha duma velem, esetleg még azon 
bogarászik, a horvát ősei hogyan kerültek Iránból Lengyel-
országon át a bizánci birodalomba. 

– Mert a horvátok irániak? Nem szlávok? S minek ez 
Sanyinak? 
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– Állítólag. Itt már senki sem az, akinek látszik, akinek 
régebben ismertük. Te is iráni vagy, nem tudtad? Mi, magyarok is 
azok vagyunk, sokak szerint. Sőt! Tőlünk származik Jézus 
Krisztus. 

Odalép Ágihoz, tenyerébe fogja a két pofiját, puszit nyom 
az orrára.  

– Zim édesanyja félig horvát. Dilinyóm, te kis önző 
realista! Minek neked a horvátok? Foglalkozz az angolokkal. Oda 
készül a fiad, nem? Remélem, nem mosogatni. Látom, teszed is, 
szavakat meg nyelvtant magizol. Mutasd, hol jársz? – s a könyvért 
nyúl Ági kezében, de ő nem adja. 

– Neked semmi se jó, amit én csinálok, amikor nem 
tanultam, azzal frocliztál, most, hogy tanulom, most meg ez a 
bajod. 

– Dehogy bajom, csak furcsa, hogy neked mindenhez 
ilyen direkt érdekeltségre van szükséged. 

– Hát, én ilyen vagyok, nem az őseim közt turkálok, 
mint Sanyi barátod. 

– Azért nem örülnél, ha az unokádnak, vagy 
dédunokádnak, ha kinn ragad a fiad, lila gőze sem lenne, ki voltál 
te, léteztél-e egyáltalán. 

– Akkor nekem már mindegy lesz. Éljen ott boldogan, 
ahol van. Ne az elporladt dédanyján agyaljon. 

– Nem baj az, ha van, ami az emberben állandó. Itt vagy 
például nekem te, no meg Zim. A hovatartozásunk, a népünk is 
ilyesmi. 

– Én? Közben meg folyton másokra ácsingózol. Örökké 
azt érezhettem, ha azokkal nem jön össze, hát jó leszek én is. A 
híres Sanyi barátodnak is inkább Ritán járhatna az esze, nem a 
szeretőin. Inkább Rita volna benne állandó, őt ajnározná úgy, 
mint azt a rifkét, vagy a macskáját. 

– Nem rifke, normális családanya, csak szereti a szexet. 
Az biztos, nem pénzért jár oda, Zim nem sóher, de sosem tartotta 
ki a nőit. Épp, hogy túlságosan is elmélyült már a kapcsolatuk. 
Nyilván olyant kap a csaj, ami otthon nincs. 
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– Nagy az egyetértés, ha nem rólam van szó. 
– Ugyan, rólad is lehetne szó. Mondtam. 
– Nem is szeretsz te engem. 
– No csak! Kit szeretek? 
– A képzeleted. A fantáziáid. 
Gábor elemeli a tekintetét Ági szeméről. Gyerekkori 

képek tolulnak fel benne, már egészen pici korában is kislányokra 
gondolva aludt el és később is mennyi megálmodott nőt szeret-
getett az agyában, simogatta őket, vigyázva, vagy vadul szeretke-
zett velük, és hányszor maradt el tényleg a valóság e megálmodott 
harmónia mögött! Visszavezeti a tekintetét Ági szemébe és átka-
rolja, de az arrébb húzódik. 

– Most vigasztalsz engem? Nem kell vigasztaljál! 
– Mellesleg én is elég stabil vagyok Zimben. 
– Mert kényelmes. Meg, mert egyforma szoknyapecérek 

vagytok. 
– Hány magunkfajtával találkozhatott az egyetem óta, 

mégsem lett mind a barátja. 
– Az egyetemen nincs alá-fölé rendeltségi viszony, ott 

mindenki jóban van mindenkivel. 
– Kíváncsi lennék, kik beszélgetnek még egymással 

ennyi év után, akár csak azok közül, akik a koleszban szobatársak 
voltak. Emlékszem egy Ganné nevű fickóra, valami Bélával lakott 
egy szobában, a kollégiumi macskát felzabáltatta ezzel a 
szerencsétlen Bélával. Béla hazajött, az asztalon kirakva várta egy 
egész tál sült hús, mellette cetli; nyúl. Ledobta a cuccát, és mert 
baromi éhes volt, rögtön nekilátott, befalta a felét, a másik felét 
meghagyta Gannénak. Aztán átöltözött volna, kinyitotta a 
szekrényét, az ajtó belső oldalán pedig ott feszült kiszögezve a 
macska véres gereznája. Ordítva rohant ki a folyosóra, telehányta 
az egészet. Mindenki kitódult, mi történt, csak álltunk, volt, aki 
röhögött, más meg ledöbbent. – Na, ők is szobatársak voltak, 
érdekeltség, alá-fölé rendeltségi viszony nélkül. 

Ági arcán utálkozós mosoly fut át. 
– Borzalom! Férfiak. 
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– Ti nők pedig, ha meglátjátok a volt pasitokat valaki 
mással, ártatlanul eljátsszátok, újra összejönnétek vele, aztán 
amikor szétrobbantottátok őket, nyilvánosan kiröhögitek és elli-
begtek. Lásd Flóra. 

– Biztosan megérdemelted – s elmosolyodik. 
Olyan kedvesen mosolyodik el, annyira gyönyörű a szeme, 

olyan leírhatatlanul mélyen emberi, asszonyi, olyan pótolhatat-
lanul Ági-féle csintalan a mosolya! Ó, mennyire szereti ilyenkor! – 
s hirtelen megint átfut az agyán Flórával való késői találkozásuk. 
Akkor mondta Flórának a régi, egyszerű kis étteremben, ahol 
egyetemistaként is gyakran elücsörögtek, s ahova jó hat évvel a 
végzésük után a találkozást megbeszélték, hogy Ági a teste része, 
nem képes önmagán kívül kezelni, sőt, attól is többet szeretne, 
mint ami idáig sikerült, azt szeretné, ha a társa egyszerre volna az 
anyja, a testvére, a barátnője, a szeretője, no jó, persze, a felesége 
is, ha egy személyben lenne képes minden lehetséges nővé válni, 
ha az egész nemet testesítené meg, s nem csak a feleséget. Ági 
meg tiltakozik, márpedig ő asszony, feleség, kezelje akként, teljes 
értékűn. 
Ezen a szándékán Flórának sem sikerült egyébként annak idején 
felülemelkednie. Talán a szerető szerepéig igen, igen, odáig 
feltétlenül, ebben Flóra inkább passzolt Gáborhoz, de a nagy 
egészig eljutni mégis Ágiban látja majd lehetségesnek, mire 
megvénülnek, mindenévé válik majd ez a nő, biztos benne. 
Flóra csak nézte, nem hitt a szemének, a fülének, szomorú 
csodálkozással ült vele szemben. Gábor nem tudta, pontosan 
miért jött el a lány, akkor talán nem is vizsgálta e miértet, utána 
gondolt csak arra, lehet, Flóra azt feltételezte, azért hívja, mert 
valami nem stimmel közte meg Ági között, s megcsillant benne a 
remény, újra összejöhetnek. Hiszen akkor még mindig nem ment 
férjhez, nem szült gyereket, valahogy kallódott a világban, nem 
találta önmagát, Gábor nélkül lassan szétesett. Látszott is a 
külsején az életformája. Gábor pedig csak egyszerűen nem 
szívesen mondott volna le az emlékéről, sőt, valamennyire úgy 
tekintette, örök felelősséggel is tartozik érte, köze van hozzá, 
hiszen hányszor csókolták egymást, járt a testében, aludtak 
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összebújva, tanultak, ettek, szórakoztak, kirándultak együtt, hát 
épp ideje, hogy találkozzanak. Miért kellene megtagadnia, elfe-
lejtenie, csak azért, mert megnősült, mert más nőt választott? 
Felköszöntötte minden születésnapján, néha közben is írt neki, 
vagy telefonált, azóta is évről évre megteszi, Ági előtt sem tartja 
titokban. Miért is tartaná? A találkozásuk után aztán Flóra 
hamarosan teherbe esett s házasságon kívül szült magának egy 
kislányt. Azzal sem lett szerencséje. Nagyon nehéz életet élt a 
nincstelenség határán egy idegbeteg gyerekkel. Gábort nemegy-
szer furdalta a lelkiismeret miatta. De mindenkiért, akihez köze 
volt, teljes felelősséggel mégsem tartozhat! Valahol kell legyen 
határ. De hol? 

– Nem, nem érdemeltem meg. És pláne nem érdemelte 
meg az a másik. Addigra mi már megbeszéltük, megállapodtunk, 
ki-ki éli a maga életét. Én nem zavartam őt az új fickójával. 

– Vissza akart szerezni magának. Még évekig terád várt. 
– Nem gondolom. Ezt még értékeltem is volna. 

Kicsinyes női praktika volt a semmiért. Zsigerből. Ráadásul 
kihozta belőlem a rosszat. Kiben nincs? Én legalább igyekszem 
meguralni, de ha kipiszkálják belőlem, hát kijön. Ez aztán végleg 
betette közöttünk a kaput. 

– No jó, szegény, mindig megcsalt fiú, akinek én sem 
bírtam soha a kedvére tenni, hagyjál angolozni. 

Gábor visszaballag a nagyszobába, jár föl-alá. Arra a két 
napra gondolva mindig fölkavarodik benne valami mocskos, 
leülepedett iszapja az életének, ami részben őbelőle, saját lényéből 
származik, és mert nagyon kiábrándító ilyenkor mintegy kívülről 
tekintenie önmagára, hirtelen legszívesebben elfordulna saját 
emlékeitől, aztán meg úgy gondolja, hadd gyötörjék, hiszen ezek 
az emlékek őrzik, tisztább, emberibb ember maradhasson a 
jelenben. 

Nem ment el a találkozóra. De miért nem ment el? Van, 
amikor kristálytisztán tudjuk, hibázunk, sokszor azt is tudjuk, 
pontosan mit kellene tennünk, és mégsem tesszük. 

Ildikót még Flóra előttről ismerte, laza viszony volt, 
félévente egy-egy találkozás, néha egy-egy levélváltás. Flóra 
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idejében szinte teljesen elfelejtette. Ahogy Flórával távolodtak 
egymástól nem keresett azonnal mást helyette, elég jól elvolt egy 
darabig magában, alkalmi kapcsolatokban, nem fordult Ildikó felé 
sem, inkább a sorai, nyári szünetbeli találkozásukkor a karolása 
lehetett szenvedélyesebb, mint korábban, Ildikó magától 
érezhette meg a lehetőséget. Egyszer csak megírta, mikor érkezik, 
az ünnepekre jön néhány napra, amúgy is él a városban valami 
rokona, nagynénje, vagy mi az ördög, de lehet, nem is volt igaz, 
akit rég nem látott, meglátogatja őt is. Zim haza készült pont arra 
az ünnepre, no, ez így éppen klappol, gondolta Gábor. Zim 
mondta is neki: „Hohó, Vacak, ugye tudod, hogy ezzel még 
elszámolunk!” – s átfogva a vállát, azzal a jóindulatú kandúr 
mosolyával testközelből a szemébe nevetett, meglapogatta: 
„Ügyes légy! Szép ünnepet!” 

Gábor a vonat érkezése előtt alaposan kitakarította a 
szobát, vett egy apró ajándékot, egy vázát, leheletvékony üvegből, 
letette az asztal közepére, aztán kibuszozott a vasútállomásra. 
Akkoriban minden egyes nőre úgy tekintett, pláne, ha még 
közelebb is kerültek egymáshoz, lehetne-e a felesége, vagy sem. 
Ildikó ezen a vizsgálaton már régen átesett, mégis, kifelé 
bambulva a busz ablakán, a peronon ácsorogva újra és újra azon 
kapta magát, az agya a lányt babrálja, s a válasza olyan semmilyen, 
mint korábban is volt, el sem veti, de meg nincs is annyira oda 
érte. Majd most kiderül, gondolta, együtt töltenek két, de lehet, 
három egész napot, együtt laknak egy szobában, egymás mellett 
feküdhetnek, beszélgethetnek hajnalig, kipróbálhatják egymás 
testét is. Rájött, ez mennyire fontos, a másik tapintása, húsának 
illata, a méretei, a fűtöttsége, mit hogyan kedvel és meddig, ó a 
testen nagyon sok múlik, még ha a szenteskedők legyintenek is rá, 
ő azt szeretné, ha a feleségével nem csak szellemiekben és 
lélekben, de testük minden porcikájában is harmonizálnának. Volt 
például egy lány, Flóra után, olyan nem túl komolynak látszó, de 
azért mérlegelendő, ő kizárta például, hogy szeretkezzen a 
házassága előtt, majd a férjéé lesz először és talán egyetlenként, 
mondta. Gábor nyíltan válaszolt, ahogy szokott, ne higgye, hogy 
ki akarja használni, pusztán ágyast kerítenie aznap éjszakára 
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egyáltalán nem bonyolult, tetszik neki, jólesne vele lennie, de az 
élményen túl, higgye el, ez még fontos is volna, mert számára 
pedig az a kizárt, olyannal járjon, aki nem hisz, nem bízik benne s 
lényének egy részét eltitkolja előle. Itt aztán ennyiben maradtak. 

Ildikó jön. Magától. Igen, ő is megértett valamit és 
tisztázni szeretné, széna, szalma. Biztosan döntenie kell, biztosan 
van ott valakije, olyan másodrangú. Hát, most lesz rá lehetősége. 

A kollégium bejáratában szerencsétlenül összefutottak 
Flórával. Bemutatkozás, pár feszült mondat, és Gábor látta, Flóra 
tökéletesen érti, ki ez a nő és mit akar. 

Fölmentek a szobába. Hamar észrevette Ildikó óvatos 
távolságtartását. De akkor mi a francnak van itt? Valahogy nem 
került összhangba a jelenléte a viselkedésével. Hogy pontosan mi 
tette olyan disszonánssá az együtt töltött órákat, már nem 
emlékszik, arra viszont igen, nem lepte meg, amikor este tíz körül 
Ildikó szedelőzködni kezdett azzal, hogy most elmegy a 
nagynénjéhez, s majd holnap délben a múzeum előtt találkoznak. 
Próbálta visszatartani, igaz nem túlságosan, beletörődött, 
tudomásul vette, ő itt tehetetlen, ez most így megtörténik. Ildikó 
azt sem hagyta, lekísérje, egyszer csak már nem volt ott. A vázája, 
amely most a nagyszoba vitrinében áll, az asztalon maradt. 

Flóra reggel kopogott be. Megismerte a kopogását, pedig 
az utóbbi időben ritkán hallhatta. Megnyugodhatott, hogy Gábort 
egyedül találta, így egyrészt az előkészített, másrészt a helyzet adta 
dupla kedvességével csábította, volna-e kedve vele tölteni az 
ünnepet? 

Gábor nem azért mondott igent, mert sikerült őt átvernie, 
ó, nem, tisztán átlátta Flóra szándékát és hirtelen a történések 
következményét is megsejtette, azóta tartó lelkifurdalását, hogy 
lám, a megbeszélt találkozóra nem ment el, és mégis rábólintott, 
hagyta, Flóra a társaságában kacarásszon estig, éjszakára magára 
hagyja, másnap pedig a lovagja karján úgy forduljon a busz-
megállóban, mint aki észre sem vette őt. 

Akkor még nem létezett mobiltelefon. A nagynéni címéről 
fogalma sem volt. Szerette volna helyretenni a hibáját, de nem 
adódott rá alkalom. Vagy adódott volna, csak azt érezhette, amit 
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ő elrontott, az amúgy is eredendően el volt rontva már, ezért nem 
foglalkozott Ildikó előkerítésével sem akkor, sem később? 

Vajon mi történt Ildikóval? – eltűnt, nem hallott róla 
semmit. 

Kilátni az utcára az ablak elől. Néha elhúz egy autó, jön-
megy pár gyalogos. A kirakott kukákban turkál valaki. Mindig 
áttúrják, aztán nylon cekkerekben kerékpáron, vagy csak úgy 
kézben elcipelik a zsákmányt. Régebben inkább az élelmiszert 
szedték ki, száraz kenyeret, hűtőben tönkrement felvágottat, félig 
rohadt gyümölcsöt, állítólag disznót hizlaltak rajta, ma ilyesmi már 
nem is igen kerül a szemétbe, s visznek szinte mindent, az éghetőt 
tüzelni, a fémet leadni, beváltani az üveget, a kirakott ruhaneműt 
még viselik is, abban járnak a végképp szegények, a hajléktalanok.  

El készül menni a fia. Meg még hányan! Talán igazuk van. 
Neki, saját magának is olyan nehéz már fellelnie önmagában 
bármit, ami előre hajtaná, ami ne ábrándítaná ki. Lehet, a kora 
miatt, de hogy a fiatalok ne találjanak magukban, maguk körül 
semmit! Kiürült az ország? Ha igen, hát menjenek! Éljenek! 

Feltette magának többször is a kérdést, mi az, ami még 
úgy igazán belülről érdekli. Amitől megborzong, ha csak 
rágondol. Alig talált ilyet. A valóságban, lehet, ettől gyakrabban 
érezné az adott helyzetet kedvére valónak, végül is egy békü-
lékeny fajta, könnyen kiegyezik a sorssal, de olyat, amire látat-
lanban rábólintana, csak úgy elviekben, hát, ilyet nem sokat talált. 
Nagyon szeret dolgozni például, bizonyos munkákért egyenesen 
rajong, ez, mondjuk, egyszer. Van néhány ember az életében, 
akikért szívesen tesz, akiket szeret, félti őket, akarja, legyenek 
boldogok. S a harmadik, nem is egészen harmadik, inkább csak 
két és feledik, hogy úgy is szerethessen, ahogy néha annyira 
kívánja, és viszonzásra leljen, kifeküdhessen meztelenül a 
békességbe, akárha a napon sütkérezne, s ott ölelhesse egyszerre 
mindazokat, akiket így ölelni jó, s ők ne utasítsák el, simítsák őt 
vissza. Nagyjából ennyi. 

Picikét zúg a számítógép, nem kapcsolta ki Zim után. Csak 
épp annyira, hogy előbb-utóbb ráfigyel. A képernyőn ugrál a 
képernyőkímélő, le, föl, jobbra, balra. Benne is ugrál valami, a 
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vágyai, a próbálkozásai, a kudarcai. Megint a múlt! Mert, van még, 
amit nem próbált meg? Jövő, amiben bízhatna még? Mennyi 
kudarc! Mennyien kerülik őt, most már mindkettőjüket, csak úgy 
hőkölnek, akik látják, éhesen kajtat olyan után, amihez nem 
juttathatják hozzá. Ági. Igen. Hiába, no, mindenre mégsem 
készülhet fel az ember. 

Nincs szüksége arra, leüljön a géphez, és beleolvasson 
Vikivel folytatott levelezésébe, szinte kívülről fújja az egészet. 
Gimibe jártak együtt, most Ausztráliában él. Jól megpörgette a 
sors, a mai nőben rá sem lehet ismerni a szolid, szabályokat 
betartó lányra, amilyen fiatalon volt. Gábor néhány hónapot 
legyeskedett körülötte, az hamar abbamaradt, átalakult a 
kapcsolatuk barátsággá, vagy már majdnem testvérséggé. Bármiről 
teljes nyíltsággal tudtak beszélgetni. A férje egy jófejű alkoholista 
lett, akivel biológusként dolgoztak közös témán, így kerültek egy 
pályázattal Mexikóba, majd ott ragadtak. Egészen a válásukig, 
akkor a fickó visszaköltözött, Vikit pedig sodorta tovább a szél, 
világgá. 

A kezdeti optimista, elragadtatott leveleket követően, 
melyekben a tájat, az embereket, szokásokat, ételeket, a spanyol 
nyelv tanulását, munkahelyét, lakásukat, programjaikat írta le, 
képeket is mellékelve, egyszer csak arra kezdett panaszkodni Viki, 
hogy a férje egyre gyakrabban részeg, üti ki magát az 
eszméletvesztésig, a munkában is ímmel-ámmal vesz csak részt, 
festegetni kezdett, gyakorlatilag semmi mást nem csinál, mint 
iszik meg fest, ő tartja el. Aztán mind többször dicsérte az ottani 
férfiak temperamentumát, azt írta, ha meghallja a zenéjüket, és 
felkapja valaki táncolni, hát egyenesen fölforr a vére. Néhány év 
múlva látszott, a házasságuk menthetetlen. Éppen akkortájra már 
őbenne, Gáborban is annyira megérett a nyitottabb kapcsolat 
utáni vágy, és a sikertelenségek miatt annyira megfeszültek az 
idegei, hogy előhozta a témát a leveleiben, és a sok ezer kilométer 
távolság ellenére csak úgy sütöttek a szavaik az éteren át. Ha nincs 
közöttük az óceán, senki sem állíthatta volna meg őket, Ági 
tartózkodása sem, mindenképpen belevitték volna, tán még meg 
is kötözik, ha kell. De az óceán ott terpeszkedett, s Viki hiába 
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hívta őket vendégségbe, még a repülőjegyet is kifizette volna, 
megkötözve mégsem lehet repülőre szállítani egy feleséget. 

Egyik-másik kapcsolatát részletesen elmesélte Gábornak. 
Annyira erotikusak voltak a beszámolói, annyira élettel teliek, 
Gábor szinte a részesévé vált a történéseknek, tanácsokat adott 
Vikinek, mit, hogyan tegyen, kivel legyen óvatos. És akkor jött az 
a levél, ó, mennyire mélyen fölkavarta, akkor talán egymaga is 
fölült volna arra a repülőre, csak ott lehessen! Hetediknek. Ági 
mondogatta mindig, „És ha neked kellene osztozkodnod? Ha te 
melléd választanék, választana valaki még pasikat? Jobbnál 
jobbakat?” Az volt a válasza, amit Viki levele átrohanásakor is 
érzett: Ó, bár már ott tartanánk, akárhányadiknak is! Vikit a 
haverjai hívták el egy partiba, hatan, őt, egymagát. 
„Megteszem azt, amiről álmodozol! A te műved!” – szúrt oda 
Gábornak. Kicsit tart tőle, azt írta, ilyet még sohasem csinált, 
vágyik is rá, meg fél is, mindegyiket kedveli külön, majdnem 
mindegyikükkel volt már kettesben, de ez teljesen más, isten 
tudja, kiből mit hoz ki a helyzet. Nem lesz-e visszataszító, nem 
bánja-e meg később? Milyen jó lenne, ha most velük lehetne 
Gábor, megnyugtatóbb volna, bensőségesebb! 

Nehéz arra a két napra gondolnia, Viki következő leveléig. 
Egyszerre volt vágyakozó, izgatott, irigy, dühös, annyi minden 
kavargott benne, nem találta a helyét, hiányzott neki valami, a 
nemi szervét ugyanakkor szinte szétfeszítette a kielégületlenség. 
Hétvégére esett, még szerencse, nem lett volna könnyű dolgoznia. 

Rövid volt a levél. Sokkal rövidebb, mint máskor. Képeket 
küldött, abból jó párat, személyek nélkül persze, az üres helyszínt. 
Egy tó sok kis szigettel, a szigeteken dús növényzet, majd a 
szigetek közt kerek, lábon álló fedett faépítmények látszanak, 
aztán az egyik közelebbről, belóg a képbe a csónak orra, majd 
odabenn, egyszerű, de kellemes környezet, matracszerű fekvő-
helyek összetolva lenn a padlón, egy másikon a lemenő nap az 
ablakon át, végül egy szinte teljesen sötét kép egyetlen égő 
gyertyával. 

A szöveg pedig, mondhatni szó szerint: 
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„Hiányoztál. Tudod, az összes lehetséges, vagy inkább eddig 
próbált emberi kapcsolatom közül ezt egyáltalán nem tartom a 
legkiemelkedőbbnek, bár kétségtelen, jelentős. Aki megérintett, 
valahogy arc, szem nélkül maradt. Próbáltam arcot keresni hozzá 
közben az emlékeimben, gyakran találtalak meg téged. Úgy 
látszik, nekem a puszta fizikai élvezet kevés, persze, értelek, te 
sem pont arról beszéltél, amit én most kipróbálhattam. Így, ehhez 
mindenesetre én nem vagyok elég szabad. Néha szégyenkeztem, 
máskor úgy éreztem, megalázó, elveszítem önmagam. Ez után 
fizikailag még könnyebben lennék a társad abban, amit te annyira 
szeretnél, csak még jobban félek, hogy csalódnék. Vagy ha nem, 
akkor a féltékenységtől pusztulnék el.”  

Megbeszélte Ágival az egészet. Fel sem merült benne, 
hogy ezzel kiszolgáltatja Vikit a háta mögött. Ugyan már! Hiszen 
akár részesei is lehettek volna ők maguk is! 
„Látod, csak nem engem kellett volna elvegyél feleségül” – felelte 
Ági – „valaki kevésbé kötöttet, mint én vagyok. Azzal boldog 
lehetnél. Így meg csak szenvedsz, szegény.” 

Eltelt pár nap, jött a munka, a hétköznapok csip-csup 
problémái, szép lassan beforrt a sebe, amit a hiány fekélyesített ki 
rajta valami megfoghatatlan helyen, enyhült a fájás ott a, nem is 
tudta hol, s csak a heg maradt utána. Heg hátán heg. 

Viki időnként átjárt az Egyesült Államokba tudományos 
rendezvényekre, az egyik ilyen szakmai konferencián találkozott a 
mostani párjával. A hotel óceán parti sétányán joggingoltak, a 
részleteket Viki nem írta le, de könnyű elképzelni, lényeg, miután 
visszatért mexikói munkahelyére, néhány nap múlva megjelent a 
futótársa és megkérte a kezét. Ez aztán felgyorsította az esemé-
nyeket, a válást, az újabb házasságot, majd a költözését Auszt-
ráliába. Gáborral fönntartott kapcsolatát nem szakította meg, csak 
kicsit ritkábbá váltak a levelei. Egyszer, évekkel később, azt 
fájlalta, hogy elhomályosodott benne Gábor, már nem emlékszik 
olyan tisztán testének jellegzetes illatára, nem látja a szemét, csak 
a szelleme maradt meg belőle, de reméli, az legalább nem hagyja 
el soha. 
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Abban az időszakban Gábor egyetlen nőre már nem is 
igen gondolt, nem fordult utána, vagy ha mégis, csak azért, 
megvizsgálja, vajon ez is csak afféle prédára leső nőstény-e, vagy 
van valami nyoma benne a játékos, a birtokát és önmagát 
megosztani képes igazi emberi lénynek, aki olyan, mint a napfény, 
minél többekre süt, annál gyönyörűbb, és senkinek sem jut belőle 
amiatt kevesebb, mert másokra is sugároz. Addigra annyi 
magánakvalósággal találkozott már, annyira megcsömörlött a nyílt 
és álcázott, sokszor éppen szeretetnek vagy szerelemnek 
maszkírozott emberi önzéstől, hogy nem akarta azt újra elviselni, 
megint csalódni valakiben, az egyik, éppen csak lelepleződött 
számítást egy másik, még jól leplezettre cserélni, nem akart 
megérinteni egyetlen olyan nőt sem, aki elbújva ugyan az övé 
lenne, de kizárólag titokban, amíg ki nem élvezi magát és 
úgymond emelt fővel le nem falcol, vagy amíg ki nem figyeli, 
ugyan lecserélhető-e megfáradt, kiszuperálásra megérett 
kapcsolata erre az új pasira, s csak akkor állna a világ elé friss 
zsákmányával, mikor az már biztosan el van ejtve, az övé, 
győztesként mutatkozhat vele. Valamifajta biztosítékot vélt 
felfedezni abban, ha a nő képes lenne megosztozni rajta legalább 
egy másikkal, akkor talán nem pusztán a tulajdonát szereti benne, 
hanem férfi lényéből azt, ami nem válik kevesebbé, bármennyi 
részre is osztja, olyan, mint a bibliai kenyér – ugyan hányan értik 
ezt a bibliából? – azt, ami nem társadalmi pozíció, fizetés, ház, 
autó, nyaralás, testi vagy lelki birtok, ami hasonló, mint az anya 
viszonya fián keresztül a többi nőhöz, bár meglehet, ez is csak 
azért működhet, mert ha az a másik nő a feje tetejére áll, sem 
szoríthatja ki az anyát a maga anyaságából, és ebből a 
megingathatatlan pozícióból megengedhető egy egészen 
különleges, már-már emberséges nagyvonalúság. Nem 
veszteséget, ellenkezőleg, a másik fél, a társ bizonyságtételét látta 
egy ilyen viszonyban, és mennyire szerette volna, ha az ő párjáról 
is kiderül, hogy még ezt a próbát is kiállja, ha bebizonyosodik 
róluk, hogy mindenekfölött méltóak egymáshoz. 

Mégis visszagurítja a fotelt a gép elé, lassan leül, mozdít az 
egéren, felsugárzik a képernyő. Matatni kezd az állományok 
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között. Katihoz írt leveleit nyitogatja, csukogatja, bele-beleolvas 
némelyikbe néhány mondatnyit. 
„Miért kell nekem mindig erősnek lennem? Rohadtul unom már, 
hogy folyton az a feladatom, legyőzzem a nőket. Most például 
téged. Meg Ágit. Azt hiszed, nekem nem esne jól végre kapni 
valamit, csak úgy, a semmiért, magamért, ne kierőszakolnom 
kelljen belőletek a millió éves sablon szerint?” 
„Most azt akarod bebizonyítani, a te lángod fényesebb és maga-
sabbra csap, mint a feleségemé? Rávennél, üljek át a te tüzedhez 
melegedni? Minél vadabbul lobogsz, annál távolabb muszáj üljek! 
Melegedni tűzvészben nem lehet, Kata!” 
„Ági azt javasolja, költözzek hozzád, s inkább neki irkáljak, akkor 
több jutna belőlem, mint így. Mit gondolsz, megelégedne csak a 
leveleimmel? És te megelégszel? Egyébként üdvözöl. Kolosszális! 
– meglehet, Áginak volna érdemes hozzád költöznie, s én egy-
szerre írhatnék mindkettőtöknek.” 
„No, most, hogy a végére értél ennek a szövegnek, hozzáláthatsz 
a munkádhoz. Ahhoz a különleges, életed értelme feladathoz, ami 
rögtön a gyereked után következik! Kérdés, a híres karriered után 
létezik-e számodra bármilyen öröm még, akár csak olyan egyszerű 
is, mint szeretkezni, jót zabálni, vagy vécézni egyet?” 
„Tudod, Kata, szerelmes nem vagyok senkibe. Én magányos 
vagyok. De ettől még sokakat kedvelek úgy a magam módján, és 
mindenkiről tudom, mennyit ér.” 

Katit, ahogy Vikit az ausztrálja, ő is egy munkahelyi kikül-
detésén ismerte meg. Mint később Alizt. Mindkettőjüket elbé-
názta végül. Hiába, nem megy neki, már hosszú ideje mindent 
csak elszúr, barátokhoz sem jár, a munkahelyi kapcsolatai is 
elsekélyesedőben. Ez utóbbi, mondjuk, nem kimondottan rajta 
múlik. A többség fél, ingerült, semmiről sincs véleménye, 
begubódzik. Mindegy, akármihez nyúl is, szétesik a kezében, 
pedig oly kevésre volna szüksége, hogy még lelkesedjen, s ami 
most az enyészeté, összeálljon. Ági azt mondja, évente legalább 
egyszer jót tesz leutazni a tengerre, látni, érezni a határtalan vizet, 
szembeúszni a hullámokkal, rászárítani a sót a testre a tűző 
napon, szabadnak lenni, ha csak pár napra is, egész évben 
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könnyebb utána. Ki lehet bírni az évet. Igen. Igaza van. Próbálta 
hát megadni neki. És saját magának? Mit adhat meg saját 
magának? Neki ki adja meg a maga tengerét? Egy neked, egy 
nekem, ez olyan gyerekes, sőt, inkább profán, de szégyen ide, 
szégyen oda, már idáig jutott a hiányban, a követelésben. Biztos 
benne, fordított helyzetben nem nézte volna Ági gyötrődését 
tétlenül, már rég intézkedett volna, mint ahogy intézkedett is. A 
tengert ő mélységesen utálta kezdetben – jó, most már meg-
szokta, sőt, lehet, hiányozna neki, ha kimaradna, ilyen a termé-
szete, alkalmazkodó – döglött hal szagú flanc, ő kisebb, szolidabb 
vizekhez szokott, igazából egészen másutt érezte volna jól magát, 
nem a kilométeres napernyősor alatt tétlenül reggeltől estig, mégis 
mindig beült a kocsiba és mentek.  

Kati azonnal elkezdett kifelé farolni, még abból a kevés-
kéből is, ameddig eljutottak, amint megértette, másról van itt szó, 
mint hogy megdöntik néhány éjszakára, esetleg még szervál egy 
hímet maga meg a fia mellé. Ebből a közösködésből neki mi a 
haszna? Semmi, kizárólag az idejét pocsékolja vele. 

Feljebb lép a fájlszerkezetben, rákattint Alizra. Elmoso-
lyodik. Jópofa csaj volt ez az Aliz, kis nyeszlett hisztérika, mégis 
kedvelte, megmozgatta azt a régi énjét, amelyik a kolesz és Zim 
után lassan, mint pőre fa a fagyban, megmerevedett.  

Földerül saját akkori sorain. 
„Szívem! – így szólítottalak már? Elbabrálok rötyörészve ezen a 
kis avítt szóvackon, hozzád méricskélem, meg a hangodhoz, amit 
éppen az imént hallgattam a felvétel másolása közben. Az a ’No, 
hadd lám!’ nem igazán illik a pörgős karattyolásodhoz, a pincebeli 
fényképedhez sem, attól valahogy molettebb kifejezés, viszont 
érdekes módon összepasszol a leveleid tartalmával, főleg ezzel az 
utolsóéval, amelyikből végre megint sugárzik valami szinte ki sem 
nézném belőled érzékiség, valami szexi van benne, olyan folyosó-
végi izé, balatoni nyaralóvizit. Itt a feleségem megkérdezte, mit 
csinálok, mondtam neki, Alizkával kokettálok. Éspedig? A 
fenekét markolászom, csak éppen e-mailben. Ahá, mondta, és én 
kinek a fenekét markolásszam? Rávágtam, talán a férjéét, ez úgy 
jött belőlem spontán. Erre begurult, belevetette magát a tévébe, 
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de még visszamorogta, hogy majd ő keres magának saját maga 
markolászni valót.” 
„Régebben piszokul kedvem lett volna így, családi alapon. Valami 
bizarr bensőségesség, bizalmasság sugárzik belőle. Jé, alliterál! Na, 
ennyit erről, mert miniszter koromban még képes valaki ellenzéki 
gané előbányászni ezt a vallomásom.” 
„Kis süket egyetlenem! – mi a lótúró legyen, mielőtt még megu-
táljuk egymást, amire majd érdemes emlékeznünk?” 

Ha az az ősz nem olyan bolondul alakul, talán sikerült 
volna megszerveznie, Aliz hajlott rá, mi az, hogy hajlott, bele is 
ment tulajdonképpen, egy nőtől levélben tényleg nem várható az 
övétől nyíltabb beleegyezés: 
„Egyezzünk meg abban, hogy szeptember folyamán eljöttök 
hozzánk! Ismerjük meg vágyunk tárgyát! Egyébként, ha kevésbé 
lennék veled őszinte, azt írnám, egész hónapban kerítést javítunk” 
– már csak Ági maradt, de mert ővele nem volt könnyű, végül 
szeptemberben mégsem mentek, októberben pedig hirtelen 
egymásra torlódtak az események a családban, problémák jöttek, 
később egészen komoly bajok, dobálta őket a vihar majd két éven 
át. Mire lecsendesedtek a hétköznapjaik és újra kereste Alizt, 
megtudta, Svédországba költöztek dolgozni. 

Jól esne egyet ejtőznie, szunyókálnia. Nem mert álmos, 
most annyira nem fáradt, csak végre kieshet ebből a világból egy 
órára, másfélre, olyankor nem tud semmiről, nem is álmodik, 
mintha meghalt volna, nem létezne, s míg eljön ez az állapot, a 
csukott szemhéja mögött egyre mélyebb tudattalanságba 
ringathatja magát a szinte már rituálisan egymás után következő 
emlékein. 

Egyszer, sok-sok éve, egy tőle idősebb, férjes asszonnyal 
hevert a kanapén mezítelenül, szeretkeztek, pihentek, meséltek 
egymásnak, összeölelkeztek megint, kicsit nyúzottak voltak 
mindketten, nevettek rajta, aztán ki-ki bevallotta, miért. Előző 
este viszonylag korán váltak el, de egyikőjük sem aludta végig az 
éjszakát. A nő még betért egy kávéra a közeli étterembe, volt 
ideje, a férje üzleti útra utazott, s míg elgondolkodva kavargatta a 
kávéját, észrevette, figyelik. A férfi hamar döntött, udvarias volt, 
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intelligens, mindent pont úgy csinált, ahogy azt ilyenkor szokás, 
ahogy Zim is teszi, nem is maradt el az eredmény, a nő maga sem 
hitte, ripsz-ropsz elindultak a pasas, pontosabban annak barátja 
lakásába, aki néhány napra nincs, a kulcsa nála, pár perc gyalog. 
Buja növényzettel volt tele a pici lakás, egy fallosz alakú cseppkő 
állt a polcon, s ők szinte azonnal mohón egymásnak estek. 
„Nem hagyhattam ki, muszáj volt belemennem” – mesélte még 
másnap is izgalomtól reszketve Gábornak a nő – „annyira 
vágytam már valami masszív élményre, ez a ficek meg igazán 
profin adta elő magát. És képzeld! – még az első körön sem 
jutottunk túl, amikor váratlanul kívülről kizárták az ajtót, hazaér-
kezett a tulaj, a barátja. Majd elsüllyedtem, nem szoktam én ilyen 
helyzetekhez, de annyira lágyan, kellemesen oldották meg a 
szituációt, hogy egyszer csak azt vettem észre, már ketten vannak 
bennem és szétszednek teljesen. Hajnalig viaskodtam velük. Ez 
így egyben nekem hónapokra, vagy akár egy egész évre is elég. 
Most kibírom egy darabig, ezen elélek. Úgyhogy nem baj, ha most 
nem vagy annyira vehemens…” – simogatta meg Gábort, aki 
közben be-beszúrt egy-egy félmondatot a maga éjszakájáról. 
Gábornak az, hogy a nő itt mellette épp csak megtette amit tett, 
még ki sem hűlt belőle s máris vele ölelkezik, és könnyedén, 
lelkesedve meséli, amit más a kertje hátuljában két méter mélyre 
elásna, többet jelentett, mint maga a testi élmény, amit valaha tőle 
kapott. Ma már alig emlékeznek rá az érzékei, a jelenetet viszont 
úgy látja lelki szemei előtt, mintha éppenséggel maga lett volna 
egyike azoknak a férfiaknak, jóformán saját élményeként kezeli, s 
hányszor felidézte már, leginkább éppen elalvóban. 

Nagyjából akkortájtól kezdték foglalkoztatni a férjek. 
Valahogy megesett rajtuk a szíve. A felhozatalból is egyre többen 
lettek házasok, mind gyakrabban találkozott a helyzettel.  
Egy másik férjes kapcsolatában például együttlétük közben 
csörrent meg a telefon, az asszony idegesen nyomta arrébb, 
„Bocs, ezt most muszáj, felvegyem, tutira a férjem” – s olyan 
természetellenes negédességgel szólt a kagylóba, végigborsódzott 
a hátán a hideg. Ugyanakkor valami vad, állatias, perverz ingerület 
ágaskodott fel benne, hogy most odamegy hozzá a kis politú-
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rozott telefonasztalhoz, s míg pucéran fölébe hajol, beléhatol, 
miközben az beszél, s a túlvégen ott van az a másik, s már föl is 
állt, oda is ment, hátulról átkarolta, megmarkolta ruganyos emlőit, 
nemi szerve benyomult a combjai közé, de hirtelen megkeseredett 
benne valami, a nő hamis hangjától-e, vagy a férfi kiszolgáltatott 
becsapottságától, lelohadt, visszament a kanapéhoz és később, a 
folytatásban sem tudott a régi önmaga lenni már. 
Amikor férjjé vált, a saját szempontjából, érdekes, ilyen mélyen 
sosem érintette meg a kérdés. Ági egy klassz csaj, mégsem szent, 
hála isten, ne is legyen, iszonyú unalmas volna egy szentséggel élni 
együtt, egészen biztosra vette, a feleségének is akadtak, ha nem is 
túl gyakran, átmeneti, titkos partnerei. Ági ettől kevésbé 
személyes ügyeiben is zárkózott, nem egy lefetye fajta, miért 
beszélt volna éppen erről? Teljesen más, mint ő, Gábor. Szinte 
látja, dönt, megteszi, amikor megkívánja, aztán kiszáll, mint a 
többség, az úgynevezett józan nők, s legfeljebb egy, a kád 
peremén megjelenő, lassan elolvadó szappan angyalka, időnként a 
távolba függesztett tekintet, együttlétükkor egy-egy mély, 
korábban sosem hallott sóhaj, újszerű mozdulat marad belőle. 
Ahogy figyelte önmaga reakcióját, berzenkedik-e benne bármi a 
saját kiszolgáltatottságával szemben, megállapította, az 
őszintétlenség inkább zavarja, mint maga a viszony és egyre 
inkább úgy érzi, szeretne ott lenni ilyenkor a feleségével, hogy az 
ne kényszerüljön őt becsapni, elhallgatni bármit, hogy óvhassa, ha 
szüksége lenne rá, s látva a kielégülését együtt örülhessen vele. 
Hiszen a felesége, aki annyira fontos neki! Igen, ezt tartotta 
magához, férjhez, társhoz méltónak. 

Ásít, odapillant a heverőre, kinn van-e a pléd a díszpárna 
alatt, igen, ott van, majd csak végigdől, magára teríti, alvás közben 
az ember fázósabb, és elindítja azt a saját maga kidolgozta álomba 
zuhanási folyamatot, amit még egyetemista korában fejlesztett ki s 
főleg a vizsgaidőszakokban használt. Tizenhat órákat, néha 
többet is ült olyankor a tankönyv fölött naponta, közben csak 
rövid szüneteket tarthatott, akkor találta ki ezt a húsz perc, 
félórányi mély álomba merülést. Hanyatt fekszik, a keze a teste 
mellett, az állkapcsát ellazítja, aztán lábtól fölfelé haladva elkezd 
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belesüppedni a fekvőhelybe, mintha akár át is eshetne rajta, 
közben emlékeket pörget a szeme előtt, szinte mindig ugyan-
azokat, s mire a feje is a matrac mélyébe hull, már alszik. Mint egy 
kőszobor. Álomtalanul, érzéketlenül. Hogy mikor ébredjen, 
megtanulta programozni, úgy negyedórától másfél óráig, attól 
függően, mennyi időt szánhatott a pihenésre. 

Azért Csöszire ráklikkel még. Szomorú történet, de hátha 
nincs vége, még ha százszor úgy tűnik is, vége van, s lehetőségük 
adódik majd valamikor egymást méltó módon kiengesztelni. Ez a 
majdnem tíz évvel fiatalabb asszony váratlan fényességévé vált 
szürke, flegmába hajló férfikorának. Tele romantikával olyan 
valaki után kutatott, aki a tenyerén hordja, kényezteti, akár a 
mesében, megadva egyben azt a féktelen testiséget, ami lány 
korában kimaradt az életéből. Ő is az egyetlenné szeretett volna 
válni, vagy legalább is az elsővé, talán nem elvéve Gábort az 
övéitől, de háttérbe szorítva mindenki mást. Ő legyen a nagy ő! 
Ennek befogadására Gábor akkor már réges-régen alkalmatlan 
volt, még valamikor gimnáziumi évei végén lobogott hasonló 
módon utoljára. Távolságot tartott Csöszitől, komoran és 
könnyedén. Eleve eldőlt a harcuk, mert igazából Gábornak 
semmiféle harcot sem kellett vívnia vele, elég volt kiadja legbelső, 
meghűvösödött önmagát. Miért tette? Miért nem kísérelte meg a 
maga által elképzelt többszereplős viszony felé terelni? Hiszen 
éppen azt tékozolta el Csösziben, amit nemrég még saját maga 
próbált másoktól reménytelenül megszerezni! Talán mert Csöszi 
ostroma eleve valószínűtlenné tett bármiféle osztozkodást, fel 
sem merült benne, hogy ez az érett nő szilaj vágyán kívül 
bármilyen más irányadást elfogadjon. Vagy Gábor pont akkorra 
fáradt bele a megannyi hiábavalóságba, vesztette el hitét abban, 
hogy valaha sikerrel járhat? Különben pedig meglepően könnyen 
vonjuk meg embertársunktól mindazt, amit megint mások 
közönyösen tagadnak meg tőlünk. 

Olvassa: 
„Végigéltem az eltelt egy évünket. Te engem olyan lelkiállapotban 
tartottál, amiben egy napig is nehéz lenni. Nem vagyok ura 
magamnak, ez az érzés irányítja szinte minden szabad gondola-
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tomat, s a cselekedeteim jó részét is. Ez az érzés őrült, esztelen, 
ellenállhatatlan. Egyszer megpróbáltam felvenni a harcot ellene, 
kiirtani, s voltak napok, vagy hetek, amikor el is hittem, sikerült. 
Most ahhoz sincs már erőm, hogy megpróbáljam. A gondolattól 
is, hogy elveszíthetlek, sajgok belül. Elveszíthetlek téged, aki nem 
is vagy enyém, kizárólag önmagadé.” 

Na és hol a válasz? Hol is a saját válasza, mi is a dátum? 
Megcsörren a vonalas telefon. Felveszi a számítógép 

melletti kagylót. 
– Sziasztok! Melyikőtök az? Jutka vagyok! 
– Hali, Jutka! Megismerem még a hangod, pedig egyre 

ritkábban hallom. Nincs szerencséd. 
– Szia, Gábor? Miért ne lenne? Tudod, én téged imádlak. 

Talán inkább te vártál valami jobb hívót, hogy ilyen hirtelen 
felkaptad! 

– Rám férne. De ne telefonon imádjál, gyere át! Az 
asszony úgyis angolozik. 

– Ha befejezi, majd ő cirógat helyben, nekem így pont 
megfelelsz. Öregasszony vagyok én már a te örökifjú ötleteidhez. 

– Mintha valaha is elég fiatal lettél volna hozzájuk. Jó, 
akkor hadd legyek még így dróton kicsit intim kettesben veled. 
Majd vigyázok a számra, tudom, az Öreg figyel föntről, hallga-
tózik, nem beszélünk-e valami feslettet. Megbüntet! Jobb, ha ős 
bagatellel kezdjük. Hogy vagy? 

– Hú! – ez tényleg ős! – Kösz, Gábor, tűrhetően. A vér-
nyomásom vacakol kicsit, főleg itt az elmúlt melegben szenved-
tem tőle, de most már jobb. Egyelőre más bajom nincs. Kenyérre 
még futja. 

– Meg cigarettára. 
– Most mit akarsz, egészségre nevelni, vagy udvarolni? 
– Mégis udvarolhatok? Megmondjam? 
– Azt ígérted, finom leszel.  
– Csak viszontszeretlek! Tudod, hogy fejezte ki magát 

egy templomos felebarátod tegnap a közös ismerősünk teme-
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tésén? Bagózott, tüdőrákban halt meg. „Magára vethet, pusztul-
janak a hülyék, nem muszáj mindenkinek élnie.” 

– Akkor neki sem maradt sok hátra. 
– Valahogy így. De azért jobb lenne, ha leszoknál. 

Hanem az a gyászszertartás fájdalmasan gyengécskére sikeredett, 
hallod! Sablonos, dogmatikus, lélektelen semmi volt. 

– Melyik felekezeté? 
– Katolikus. 
– Nem csodálom. 
– Te evangélikus vagy, ugye? Gondolod, van különbség? 
– Persze, hogy van. 
– Egyben viszont biztosan nincs, engem bármelyik 

pokolra küldene. Tényleg, Jutkám! – szerinted pokolra való 
vagyok én?  

– Ezt majd az Atya eldönti. 
– Kikupálódtál náluk. 
Kicsit elméláz. Csöszi jut eszébe megint, most Istent 

ostromolja ugyanazzal a fanatizmussal, amivel korábban őt. Jutka 
meg párttag volt, elég vehemens. 

– Ha ott a kínai étteremben kipengetem nektek a 
tarifátokat, most még üdvözülhetnél? 

– Az Atya méltányos. Megvéd. Engem például meg-
védett abban a gyenge pillanatomban a spúrságodon keresztül. 

– Csak mert sosem fizettem még ezért nőnek. Meg 
igazságtalannak is tartottam, hogy a saját feleségem és a legjobb 
barátnője a fél-fél fizetésemért feküdjön le velem, ne szeretetből. 
Pénzért ettől olcsóbban is kapni. 

– Ha gondolod, veszek neked egy kört a kupiban, Ági 
meg másodikat, tuti biztos. Akkor nem cseszi a férfihiúságod. 
Hiszen imádunk! 

– Dobd a misén a perselybe. Szerintem, ha háromszáz 
évig magyaráznám, hogy az lehetett volna életed egyik legigazabb 
pillanata, akkor sem értenéd meg. Elcsesztétek. Meg én is. 
Hányszor lehülyéztem magamat miatta! Bele kellett volna menjek, 
megnézni, tényleg megteszitek-e, s ha igen, elfogadjátok-e? 
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Szóval, inkább a saját értetlenségem kárhoztatom, hogy megint 
első jelentését vettem az emberi szónak. Mentegetlek benneteket, 
hogy csak kódoltatok, én meg félreértettem. 

– Ja, Gábor, az alkalom elszáll. 
– Pláne, ha nem is létezik valójában. Lehet, ha bele-

megyek, kacagtok egyet, intetek, üljek vissza gyorsan a helyemre, 
csak nem prostinak nézlek benneteket? 

– Ez most már így marad, Gábor, kifürkészhetetlenül. 
– Mit gondolsz, gyáva vagyok én? 
– Gyáva? Miért éppen gyáva? Inkább infantilis. Olyan 

kis aranyos. 
– Vagy lusta? Arra is lusta, hogy a saját érdekemért 

kiálljak? 
– Hagyd már a fenébe, Gábor, tényleg, örökké ez a 

téma, hát lustának biztosan nem vagy lusta, annyi szent, ha ennyi 
éven keresztül nem fáradsz bele! Hajtod a vadat, ami már rég 
elfutott. Értelmes figura vagy, de a második mondat után a 
kamatyolhatnékodnál kötünk ki, kinek nem lesz ettől tele a 
hócipője, mit gondolsz? 

– No jó, úgy látom ideje szólnom Áginak. Majd felveszi 
a kisszobában, beszélhettek.  

– Ne haragudj, Gábor, hogy így kifakadtam, de a te 
világod oly távoli az enyémtől, mintha a Holdról kiabálnál 
hozzám. 

– Oké, Jutka, bocs, hogy megint így sikerült. Tartsad, 
szólok Áginak. Puszillak. 

Lerakja a kagylót az asztalra, ingatja a fejét, s mint aki félig 
a szőnyegbe ragadt, vontatva önmagát átmegy a kisszobába. 

– Jutka keres telefonon, átveszed? 
Ági lerakja a könyvet, feláll, s mielőtt felemelné a kagylót, 

megsimítja Gábor arcát. 
– Megint összekaptál vele? 
– Ah! – nem, azt azért nem. De jobb nekünk nem érint-

keznünk. Nem is tudom, kivel szabad nekem még érintkeznem. 
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Kilép, becsukja az ajtót. Mire a nagyszobai készülékhez ér, 
hogy visszarakja, hallatszik belőle, ahogy a két nő jókedvűen 
nagyokat kacarászik. 

Kikapcsolja a számítógépet. Az ablakhoz lép újra, mered 
kifelé. Nézi az utat. Nem is mindig veszi észre már azt az egészen 
elképesztő megoldást, amit a javításakor kitaláltak. Az ember 
előbb-utóbb mindent megszokik, előbb berzenkedik, majd 
legyint, s végül meg sem látja már. Beletörődik, azonosul. Sőt, 
képes és az élére áll annak, amit megvetett! De most kifelé 
bambulva eljut a tudatáig megint, mit műveltek ott valakik. Isten 
tudja hány évnyi foltozgatás után, amikor már használhatatlanra 
gödrösödött, az utca egyik felét frissen leaszfaltozták. Hosszában 
felét! Csíkban. A másik oldal megmaradt toldozott-foldozottan, 
gidres-gödrösen. Micsoda ötlet! Kinek jut ilyen eszébe? Más 
utcában is látni ezt a megoldást. Miféle paraszti rafinált észjárás 
szükséges az ilyenhez! Hogy majd megoldják fele költségből! Ha 
valaki, hát ők szegényesen éltek gyerekkorában, de ha az egyetlen 
szobájukat kimeszelték, nem meszeltek csak két falat. 
Elmosolyodik. Eszébe jut egy fényképük Ágival, még az első 
hónapokból. Ülnek a majdnem üres szobában az egyetlen 
heverőn, átszellemült, jövőbe tekintő arccal, fönt fehér ing, zakó, 
nyakkendő, blúz, kosztümkabát, alul gatya, bugyi, pucér lábak, 
papucs. Na de az tréfa volt! Bár, a jópofa ötlet, mint valami 
prófécia, életük bizarr szimbólumává vált. Egyszerre gyönyörűek 
és nevetségesek. És ezt ő, Gábor követte el. Akkor meg mit akar? 
Mit csodálkozik azon az úton? 

Elnyűtt valahogy. Örökké csak dolgozik. Ha éppenséggel 
semmit sem tesz is, dolgozik. Vagy inkább sosem pihen? Körben 
röhög a világ a kis csalásaival, a már-már törvénnyé tett átveré-
seivel, ő meg, osztályfőnökének rászedett megvénült diákja, az 
egyetlenben, amiben nem kellett volna, hű követője, ahogy a 
felvételi vizsgán, csak áll, és hitetlenkedve nézi, mi folyik itt. 
Megvezette saját magát és ezt az angyali nőt maga mellett! 
Mindennek ellenében, a természetnek, a géneknek, a nevelte-
tésnek, a tapasztalásnak, mondhatni a világ alapvető törvényeinek 
ellenében! Mi nem fogunk csalni! Zavartan áll szegény asszony, 
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mély, ősi ösztönei sikítják, ez nincsen rendben így, az értelme 
pedig már elfogadná, hogy mégis rendben lehetne. Téblábol, 
tanácstalan, nem lép se előre, se hátra. Önmagát legyűrni nem 
képes, de fájdalmat okozni sem akar. S így léteznek egymás 
párjaként, titokzatos mosollyal tekintve valahová, nem, már nem a 
jövőbe, inkább valami céltalan messzeségbe, félig ünneplőben, 
félig mezítelenül. Lám, még a mesében is az ügyesebb, a 
ravaszabb nyer, az hoz meg nem is madarat, talán tilos túlságosan 
ragaszkodni holmi elvekhez. Lehet, hogy az az út ott kinn mégis 
rendben van így, és ő, Gábor a bomlott, meg akik még egyben 
javítanak utat?  

Nekitámaszkodva a belső könyöklőnek hátat fordít az 
ablaknak. Csüng a feje, nézi a lábát, a kezét, a be nem gombolt 
ingben a mellét, hasát. Hasonlít is, meg nem is régi önmagára. 
Halványan még előtűnik a volt harmónia, de részleteiben már 
teljesen megváltozott, szövetei megroggyantak, árkok, domboru-
latok jelentek meg, bőre alatt hajszálerek kék szálkái, vénák 
csomói, a szőre selyme megfakulóban, kivörösödőben. Igen, 
mitől is kívánná meg bárki? Nem egy vonzó, üde ifjút lát maga 
előtt, akit muszáj megérintsen, ha rögtön csak véletlenszerűen, 
titokban is, ahogy egy kisbabát is lehetetlen nem megérinteni, 
szikkadt, gondoktól gyötört félig öregember áll előtte, akitől 
nemsokára úgy menekül majd mindenki, ahogy a járványos 
fertőző betegtől. Az öregeket legfeljebb elviselik, de köszöntéskor 
már csak mímelik a puszit és nem vesznek közben levegőt. 

Tényleg testi romlása az oka mindenen való lassú kívül 
rekedésének? Nem, persze, hogy nem. Mégis, ha férfi létére így 
elidőz, borong önnön pusztulásán, akkor vajon mi játszódhat le 
egy nőben, aki valaha legkülönb értékei közt tarthatta számon 
saját báját? Mi játszódhat le benne arra gondolva, hogy az a férfi, 
aki esetleg őt évtizedek óta kívánja, akinek megvalósulatlan álma, 
ideálja volt, most, amikor már nem lenne szabad, végre lefossza 
róla jótékonyan palástoló ruháját, ő pedig ott álljon előtte 
anyaszült, kiábrándító mezítelenül, s képzelt, vagy talán valamikor 
tényleg létezett gyönyörűsége örökre szertefoszoljon. Akkor talán 
jobb az emlékek távoli, megszépítő köntösébe burkolódznia. 
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S akkor még ott az a másik nő, akivel ebben a teljesen szokatlan 
helyzetben versenyeznie kell. Mert akárhogy is, végigmérnék 
egymást, kiből mi maradt meg, ki mennyire nő még egyáltalán, 
nem, nem, egy ilyen helyzet vállalhatatlan, kinek maradt erre 
energiája, adottsága?! 

És mi történik akkor, ha megtetszik? Megtetszik a férfi, 
vagy elragadja a mámorító kéj? Ha egészen váratlanul előbukkan 
belőle a régi, győzni akaró nőstény, ha az érzékei azt követelik, 
igen, neki ez teljes egészében kell, nem lebutított, udvarias, baráti 
változatában? Vadul, vagy titokzatos bensőségesen, maga sem 
hiszi, hogy ezt tényleg ő teszi módon tapad a szája a szájára, 
incseleg, harap, szív, leplezetlen gyönyörrel? Ha az ölében sikít, 
vonaglik, nem bírja visszafogni élveteg lihegését és a feleség, a 
gazda hallja, látja – ugyan mi köze hozzá, ő ezt hogyan adja elő –, 
ha verejtékezik és mindenféle nedvei indulnak el, mint azelőtt, 
átható szaguk beborítja a teljes lakást, akkor mi van? Ha nem két 
órában, programozottan akarja többé művelni, de egész délután, 
éjjel, és nem csak egy hónap múlva megint, de holnap, 
holnapután is? Ha nem épp csak megérintené, de simítaná is a 
férfit, hosszan, szeretetteljesen, köszönve, hogy az újra életet 
adott neki, ha nem úgy nyúlna hozzá, ahogy a fakanalat veszi fel a 
konyhaasztalról megkeverni a levest? Ha hirtelen olyat szeretne 
kapni, vagy adni, amit nem egyeztettek, amiről ő nem szokott 
előre egyezkedni, nekiesik, amikor megkívánja és csinálja? Ha az a 
másik, az első számú, aki ezt az egészet most itt nagy 
jóindulatában megengedi, egyszer csak megfeszül, a levegőben ott 
sistereg a felháborodása, hogy nahát, még így visszaélni az ember 
jóindulatával és tüntetően, sértődötten félrehúzódik? Akkor mi 
lesz? 

Vagy ne adj isten úgy ér hozzá az a másik nő, ahogy ő nem 
akarja! Sosem tudni. Vagy ha egyszerre többen letámadják? Ő arra 
nem képes bárkivel. Vagy valamelyikük, esetleg az egész helyzet 
visszataszítóvá válik a számára, s mondjuk elege lesz, rájön a 
hányás, a menekülhetnék – hagyják majd futni? S mi van, ha 
csődbe fullad az egész, vénülő fickókkal bármi megeshet, ott 
fognak sajnálkozni, röhögni fölötte? S amikor hazamegy, hogyan 
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teszi az egészet helyre magában? Ha férjes, mi lesz a férje meg 
közötte később? Különben meg a férjének említeni sem merné, 
nemhogy odacipelje, de ha mégis valahogy együtt keverednének 
oda, mit lát majd beletekintve a szemébe, kiábrándulást, féltékeny 
gyűlöletet, vagy vad vágyat amaz iránt a nő iránt? S ha egyedül él, 
elvált, özvegy, nem is volt párja soha? Hogy viseli eztán a 
magányt? S mi van, ha híre megy, kitudódik? Jesszusom! – csak 
azt ne! Nem, hagyjanak neki békét! 

Gábor nem tudhatja, mire gondol pontosan egy nő, 
amikor az övéhez hasonló kérést mérlegel, csak feltételezi, 
ilyesmikre gondolhat. Viki levelei alapján leginkább arra, mit 
veszíthet, ha belemegy. Azzal, mit veszít, ha kihagyja, szerinte 
kevéssé foglalkozik. Különben nem utasítaná vissza fű-fa-virág. 
Az inkább férfias gondolkodásmód. Mit érdekli, hogy kimarad 
egy új, testét-lelkét mélyen megmozgató élményből? Megszerzi 
másban, kockázatmentesen. Ha nem, hát majd a felszínt mozgatja 
át többször. 

Kockázat! – mekkora marhaság, gondolja Gábor. Álszent 
a világ, mint ahogy mindig is az volt. Ha törvény lenne a többes 
kapcsolat, azt unná mindenki és kiközösítenék a bűnös, csak 
egymást választókat. Amire rátelepednek a tömegek, azt szét is 
eszik. 

Legjobb, ha lepihen, addig sem tud magáról. S amíg a 
lábától felér az agyáig a tompa zsibbadás, saját különc világában 
létezhet néhány percet. 

Odamegy a heverőhöz, a díszpárnát lerakja a szőnyegre a 
heverő mellé, arra nincs szüksége, ilyenkor egyenesen szeret 
feküdni, mint a deszka, mereven, rezzenéstelenül. Szétteríti a 
plédet. 

Vajon a nők beszélnek még? Nem hallja Ági hangját a 
csukott ajtókon át. Lehet, Judit tartja szóval, ha belelendül, csak 
igen-nemekkel lehet mellette szóhoz jutni. Maga előtt látja Ágit, 
ahogy ott áll az asztal mellett, az is lehet, ennyi idő után leült már 
a székre, könyöke az asztalon, megtámasztja az állát, a haja 
előrebukik, apró kis mosoly az ajkán, ahogy hallgatja a másikat, a 
kagyló a jobb fülén, mindig a jobbon, még ha valami miatt bal 
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kézzel kell is tartsa, akkor is átnyúlva a mellkasa előtt a jobb fülére 
teszi, és elmélyülten figyel, elmerül kettejük zárt közegében. 

Egészen megkívánja, hozzáérjen, érezze bőrének az 
átlagos nőiestől is lágyabb, selymesebb tapintását, kedvenc testré-
szeinek formáját. Imádja ilyenkor meggyömöszkölni, amikor 
valamivel éppen foglalkozik, főzés, vasalás közben csak úgy mögé 
áll és körbejáratja rajta a kezét. Visszalép a papucsba, amit már 
félig a dohányzóasztal alá csúsztatva levett és átmegy a 
kisszobába. A folyosón már hallja, még beszélnek, Ági valamire 
ráigenel. 

Amikor belép, Ági fölnéz rá, pont azzal a jól ismert 
mosollyal az arcán, valami mennyei béke sugárzik róla, jóindulat. 
Még biccent is, hogy jöjjön nyugodtan, intézze, vigye, ha valamire 
szüksége van, nem zavarja. A széken ül, ahogy gondolta. Mögé ál, 
hajára teszi a kezét, megsimítja. Ő szabad kezével felnyúl és 
visszasimítja Gábort. 

– Mit mondtál, melyik napokon van a bálabontás? 
– Aha. Délután négykor? 
– Váralja utca. Értem. Nem voltam még. 
– Két hete nyílt? Mostanában ritkán járok arrafelé.  
– Sokan? Persze, igen. 
– Figyelj, engem ez már nem zavar, ott vásárol az egész 

város, színésznő, igazgató, mindenki. Adjanak normális fizetést, 
majd megyek a boltba. 

Turiról van tehát szó, kedvenc témájuk, és persze nem 
csak témájuk, elfoglaltságuk is. Félig-meddig szükségletből, ahogy 
itt Ági éppen kimondta, de legyünk őszinték, ez Gábor 
véleménye, azért szórakozásból is. A szenvedélyük. Olcsón kielé-
gíthetik a birtoklási vágyukat. Nyugati országokból hozzák a 
levetett, vagy új, de kissé divatjamúlt cuccot, s a boltihoz képest 
töredékáron adják el. Ráadásul attól sokkal jobb minőségben. Az 
egyik rokonuk a szoba sarkában, mert a szekrénybe már nem fér, 
méteres kupacban tartja a majd jó lesz valamire gönceit, képtelen 
megállni, haza ne vigye. Kokó. Függőség. Sokan persze 
rászorulnak. Aztán megint másoknak még ez is megfizethetetlen, 
s csak amikor már a kuka mellett landol, mint másodszor is 
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elhordott, vagy mondjuk a gyerek által lefikázott, „én ilyet ugyan 
fel nem veszek” darab, akkor jutnak hozzá. Gábor ritkán fordul 
meg a boltban, bár, látni ott bizony férfit eleget, ez, őszintén 
szólva, meg is lepte, kizárólag Ágival megy oda, ha az konkrétan 
keres valamit, nem kincs után gondol kutatni, s pár perc múlva 
indulhatnak tovább. Egyébként bálabontásra jár az asszony, meg 
a fél város, programszerűen. Fiatal korában ilyesmi nem létezett, 
pedig a mostanitól is nagyobb szükség járta, valahogy ferdén 
néztek arra, aki használtat hordott, ő maga még azt is elvetette, 
hogy családon belül a családtagok egymás ruhadarabjait felvegyék. 
Változik a világ, és nem, csak mert szegényedik. De akkor neki is 
végre kedvére változhatna! Sajnos azt aligha éri meg, pedig 
végeredményben ő is csak turizni szeretne, még csak nem is 
hetente kétszer! Tényleg! – miben különbözik a kettő? Akkor már 
az övé a szebb! 

– Igen? Ötért egy új bőrkabátot? 
– És a lánya mit szólt hozzá? 
– Liba még. Majd ha neki kell megdolgoznia érte, rájön. 
Beletúr Ági hajába. A beszélgetés lassan kívül reked a 

figyelmén. Olyan pont jó a haja, nem lágy és nem sprőd, kicsit 
ugyan lehetne hosszabb, de azért markolászható. Most, hogy 
néhány ősz tincs miatt kénytelen valami növényi cuccal ráfesteni, 
érdesebb ugyan, mint régen, festetlenül volt. Feltűri a tarkóján, 
nyom egy puszit a nyakába. Simogatja a nyakát, a fülét. A balt, az 
szabadon van. Pici, aranyos a füle, akár egy játékszer, ruganyos, 
apró cimpával. Nem hord fülbevalót. De jó is! Sohasem hordott. 
A haján kívül festeni sem festi magát. Laza a blúza gallérja, de 
Gábor kigombol még egy-két gombot fönn, így könnyedén 
belecsúszik a tenyere a blúz mélyébe. Ági figyel, néha beleszól a 
telefonba, megszokta Gábor kutakodását, a fejét ráhajtja könnyűn 
a kebléig hatoló kézre, nekitámasztva Gábor felkarjának, mintegy 
jelezve, hogy rendben van, örül neki. Micsoda klassz kis keblek! 
Fiatalon látott Ágiétól formásabbakat is, de ahogy az évek elteltek 
az övéi alig változtak, míg sokan nem ilyen szerencsés alkatok. 
Aztán lenyúl a törzséig, a pocijáig. Megmarkol egy kis hurkát, erre 
Ági megrázza a fejét, a vállát, no, tűzzön csak a fenébe, hurkát 
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markolásszon saját magán. Az az ingerület, ami akkor a férjével 
telefonáló asszonynál fölágaskodott benne, meg sem kísérti most. 
Pedig itt aztán nyugodtan megtehetné, volna is benne némi 
pajzánság, valószínűleg Ági sem ellenezné, vagy ha éppen el is 
hajtaná, nem úgy általában. Estek ők már egymásnak különleges 
helyzetekben! Hahaha! – Jutka nyomja a szöveget amott, ő pedig 
felállítja Ágit finoman a székről, szoknyája alatt a lábát simítva 
legörgeti a bugyiját, lerántja a saját alsónadrágját, betelepszik a 
székbe és szembefordítva Ágit visszaülteti az ölébe. Nézik 
egymást, Ági hallgatja Jutkát, vagy legalább is a kagyló a fülén 
még, a tekintete párásodóban, mintha fölfelé irányulna már a 
mennyezetre, vagy inkább mélyen magába, egy-egy igent beszúr, 
Jutka ne furcsállja a hallgatását, de lassan azt sem meri, annyit sem 
volna képes zihálás nélkül kiejteni. De nem, mégsem, Gábor most 
nem ezért jött, és ha nem ezért jött, akkor Ági miért higgye, hogy 
csak a puszta élvezetet keresi rajta. Most a fülét, a nyakát jött 
megpuszilni, megsimítani a bőrét, hozzáérni a kebléhez, szájába 
venni bal keze kisujját, azt a pindurkát, ami annyira kicsike 
maradt, mint kislány korában volt. Ezt megkapta, megadta neki. 
Összegombolja a blúzt, megsimítja a pofiját is, rá egy puszi 
köszönésül és visszamegy a nagyszobába. 

Visszaül a díványra, elmosolyodik, megint a kis Badacsony 
rádiójuk jut eszébe, mint gyakran, amikor elégedetlenül pufog 
magában s aztán valami kellemes éri. Hányszor szembetalálta 
magát a helyzettel, amióta számon tartja egyáltalán ezt a fajta 
helyzetet! Nem csak a saját, mások életében is. Vajon büntet, vagy 
jutalmaz a gondviselés, fogalmazhatná meg egyetlen kérdésben, 
amikor éppen azt méri ránk, amit lebecsültünk, magunkhoz 
méltatlannak ítéltünk, hibásnak, vagy túl egyszerűnek találtunk, 
szóval, amiről azt gondoltuk, nekünk az nem kell?  
Épp csak elindult az általános iskolába, épp csak megtanult írni, 
amikor kezébe került egy rádiókat bemutató prospektus és ő 
elsőosztályos ákombákomokkal a képek mellé biggyesztette rövid, 
de velős véleményét, hogy ez vacak, ez jó, vagy éppen ócska, a 
saját lábakon álló éjjeliszekrény nagyságú világvevő mellé pedig, 
hogy szuper. Aztán a prospektus bekerült a kerek politúrozott 
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asztal alatti polcra, álomvilága túl távol esett az ő kolhozdobozuk 
képviselte valóságtól. Csakhogy rá egy évre, másfélre, központilag 
megszüntették a vezetékes szegények-rádióját, a kolhozdoboz 
elhallgatott örökre, nekik pedig, bármennyire nehezükre is esett 
kigazdálkodniuk, csak venniük kellett valami igazi, áramról 
működő rádiót, ha nem akartak kukán ülni otthon a sötét estéken. 
Amikor édesanyja elutazott, hogy megvegye, kinn a kapuban 
várta, és már messziről látta, a kezében ott himbál a papírdoboz, 
ahogy az egyenetlen járdán hazafelé siet. Féktelen öröm járta át, 
tudta, valami egészen új kerül most az életébe, egy igazi „élő” 
rádió, tekergetni lehet majd és sok-sok adót hallgatni rajta, nem 
csak azt az egy vezetékes műsort, amit a régin. Amikor 
kibontották, rögtön olyan kis aranyosnak tűnt neki, mókásnak, 
igaz, titkon kicsit nagyobbra számított, de belátta, nem engedhetik 
meg maguknak, tényleg, tisztára olyan volt, mint egy mosolygós 
emberi ábrázat, a két aranyozott tekerője, mint valami fényes 
mosoly a pofiján, és a kis kerek szeme fönn, ahogy bedugták a 
konnektorba és bekapcsolták, sárgán felfénylett, s már beszélt is 
hozzá, hát, ettől azonnal úgy megszerette, de úgy, nem győzte 
simogatni a zöld, gyöngyházfényű burkolatát. S akkor felrémlett 
neki, mintha valahonnan ismerős lenne neki ez a rádió, levágta 
magát a szőnyegre, be az asztal alá, kotorászott a polcon és már a 
kezében is tartotta a prospektust, a képet sem kellett keresnie, 
ahogy kinyitotta a legelső, a legeslegegyszerűbb, a legolcsóbb 
készülék volt ez, s mellette ott, hogy „ócska”. Elszégyellte magát. 
Onnantól, ha tehette, soha nem jegyzett be sehová, még az 
egyetemen is nehezére esett aláhúznia, kiemelnie a könyvekben, 
pedig ott aztán muszáj volt. Onnantól kezdve következetesen 
figyelte saját magát, a társait, miként tesz igazságot a sors felettük 
nekik rendelve azt, amit lebecsültek.  
Ó, mennyi boldogságot adott neki ez a rádió! Édesanyjával 
összebújva a kályha melegében hány estén, éjszakába menően 
hallgatták, aztán megbeszélték a hallottakat és aludtak boldogan.  

Így kerültek ők egymás mellé Ágival is, eredetileg mind-
ketten valami másra vágyva, aztán mégis egymáséiként ezernyi 
gyönyörűséget szerezve egymásnak. Mosolygós, csillogó szemű 
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ábrázata, akár csak a rádióé, világít, fénylik az életében. Most is, 
ahogy ránézett az előbb, amikor bement hozzá, csak ezért a 
pillantásáért hány irigye lehetne, és hányaknak nem jut egyetlen 
ilyen nézés egész életükben sem! 

Behúzódik a pléd alá. Éppen elfér a heverőn kiegye-
nesedve. Maga mellé helyezi a karját, lazán, a tenyerét lefelé 
fordítva. A szemét éppen csak behunyja, ettől kicsit remeg a 
szemhéja, de amikor felfelé emeli a szemgolyóját, mintha a 
szemhéja alatt próbálná önnön homlokát belülről meglátni, a 
remegés alábbhagy. Az ajkát is ellazítja, érezze, éppen összeér, ha 
csak egy parányit távolítaná még, szétnyílna. S akkor elkezd 
figyelni a lábára, váljon egyre nehezebbé, ólmosabbá, kezdjen 
süllyedni valahová a szivacs, a rugók közé, és ez a súly haladjon 
rajta följebb és följebb. És akkor elkezdenek sorjázni a képek. 

Négyen vannak a szobában, lefekvéshez készülődnek. Az 
egyetlen rekamién csak ketten férnek el, a másik kettő a padlóra 
ágyazott. Nem alváshoz persze volna elég hely négyükre is a 
heverőn, ez kavarog a fejében, figyeli a többieket, ott áll a 
szétterített szivacson takarója alá behúzódott nő fölött, már csak 
egy ing van rajta, a nő lentről belát a merevedő altestére, néz föl, 
hol az ing alá, hol Gábor szemébe, nem tiltakozik a látvány ellen, 
amúgy is volt ilyesmiről szó korábban közöttük, csak úgy 
tapogatózva, és lám, az ünnepekre hirtelen itt teremtek, s most 
három szempár szegeződik rá. Túl világos van valahogy, égnek az 
izzók a csillárban, le kellene kapcsolnia, vagy előbb inkább le 
kellene ereszkedjen, megtegyen néhány nagyon fontos mozdu-
latot, mielőtt elmúlna a pillanat, de a pillanat nem múlik el soha, 
viszont nem is váltódik át semmire sem, ott áll, és várja, hogy 
döntsön, előfordul, ilyenkor a kapcsolóhoz lép, az ajtón nyit egy 
kis rést, az előszobából essen be némi fény, visszaáll a nő fölé 
majd leereszkedik hozzá, a heverőn fekvő is megmozdul, átkúszik 
a másik szivacsra a még csak ücsörgő, kicsit szeppent negye-
dikhez, sőt, időnként azt is látja, mintha megvalósulna a további 
folytatás is, de itt általában egy nagy tó éjjeli tükrös vize terül rá a 
képzeletére, csónakok húzódnak meg a nádas között, nem látni, 
mély a sötét, mégis tudja, ott vannak a széles horgászcsónakok, a 
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környékben ismeri az összeset, háromasban botorkálnak a szűk 
utacskán összekapaszkodva, középről a nő hol Gáborhoz hajlik, 
hol a másikhoz, a blúzában összetalálkozik a két férfikéz, aztán 
alighogy ahhoz a bizonyos csónakhoz érnek és meghallja a víz 
méla cuppanását a billenéstől egy napfényes konyhában találja 
magát, közvetlenül az ablak melletti széken ül a fiatalasszony, 
szalmakalap a fején, Gábor övének magasságában az arca, 
felpuhult a szája, na gyerünk, mosolyog, a lakás másik oldalából 
hangok hallatszanak, figyelnek rá mind a ketten miközben 
merednek egymásra, aztán cipzár surrog és hirtelen oly fényesség 
támad, mint a tengerpartokon nyár közepén, ahol az a házaspár 
mezítelenül lubickol s ő is becsobban közéjük a meglehetősen 
hűvös vízbe, didereg, szólni alig bír hozzájuk, nem is annyira a 
mély, sós víz hidegétől, magától a látványtól, önnön gondolataitól 
reszket minden tagja, együtt tempóznak, egészen közel egyik a 
másikhoz, mégis, valamiért meg sosem érintve egymást, csak a 
tükörtisztaságú hullámokon át látja a két ruganyos testet, a parton 
senki, széles üresség, és ők csak úsznak, úsznak, egyre távolabb az 
aprókavicsos fövenytől s olyan nehézzé válik a felszínen 
maradnia, hogy a hátára fordul pihenni és az égen egy erdei 
ösvény fordulóját pillantja meg a nappal ellentétes oldalon, az 
embermagasságú löszfal aljában ívesen kanyarodik el az ösvény, 
odafönn, a löszfal tetején egy terebélyes, sűrű lombú bokor hajlik 
a lány meg ő fölé, a sors titokzatos bokra ez, nézi, nézi, tudja, az 
egész élete vált most itt irányt, elindul-e fel ahhoz a bokorhoz, 
vagy sem, és ők továbbhaladnak az ösvényen, s csak odébb, a 
sudár gyertyánok alatt próbálkozik azzal, amit a végzet alig pár 
száz méterrel korábban készen kínált, csakhogy a végzet nem 
alkudozik, az elutasítást örökre szólónak vette s gombaszedők 
hadát csődíti elő, a kis játékfigurányi emberkék mind ott 
kavarognak az égen, a furcsa kék füvön, pálcikányi törzsek között 
hajolgatva és el-elhomályosítja őket a tengernek arcán 
keresztülbukó, ólmos testének fölébe kerekedő hulláma. Tudja, 
most itt elmerül majd, ez így jó lesz, így meghalni, nincs ettől 
szebb halál, átöleli a hideg, higanyos víz, nincs rá semmi szüksége 
ugyan, Gábor nélkül is tökéletes, mégis befogadja, és ő, Gábor 
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sem bírja már tovább e nélkül az úgy tűnhet közömbös, mégis 
önzetlen ölelés nélkül, elindul hát szép lassan, egyetlen tempót 
sem téve lefelé, oda le, ahonnan még sohasem tért vissza pont 
úgy senki, ahogy oda lemerült, lehúzza az az iszonyatos súly, ami 
saját, vénülő, meggyötört teste, az álmai, a hiányai, titkos 
zokogásai, ideges grimaszok, ordítások, egy kés is, gyönyörök, 
nevetések, élvek, itt őbenne már minden csak nehezék, és 
mindentől ideje megpihenjen már. Öntudatlan, ahogy lebeg, 
mégis tisztán fölfogja, valami kóbor áram egyszer csak belékap, 
elkezdi sodorni kifelé, nem biztos, hogy mindig így lesz majd, de 
most sodorja méterről méterre, hogy végül kirakja ugyanoda 
vissza, a kavicságyas partra, ahol felocsúdik, az égen fölötte a nagy 
semmi, se gombászok, se pálcikák, talán még maga a nap sem, a 
mezítelen fürdőző pár sincs sehol, egymaga fekszik, fulladozva 
ébred, aztán a nagyszoba tengerpartra nyíló ajtaján egyszer csak 
belép, mellételepszik s arcon csókolja Ágnes. 
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Álom 

Csak rezeg és rezeg, fütyül meg csattog a madárka, mint 
egy kasztanyetta vagy ahogy egy hangvilla remeg, röptében áll a 
levegőben, akár egy kolibri, bár én sosem láttam igazi kolibrit, 
csak filmen, úgyhogy nem tudhatom biztosan, de valami 
csodálatos madárka az biztos, pöttöm, színes, és a hangot nem is 
a csőrével vagy a torkával képezi, inkább a szárnyai adják, a 
testének minden porcikája, s ahogy elkezdek rá jobban figyelni, 
egyszer csak észreveszem, már nem is ezek az éles hangok 
áradnak belőle, de a fák, az utca hangja, az itteni belső csönd ritka 
percenései sokszorosan felerősítve, a fülnek legmélyére hatolón, a 
templomi csönd is mintha ugyanúgy zúgna, mint amikor a fekvő 
mikrofont az erősítőn túlzott hangerővel fölerősítik, lebeg a 
nyitott ajtórésben a kinti ragyogó fény és a benti árnyak között a 
kis test s valami néha lecsöppen róla, közelebb lépek, megnéz-
zem, mi az a furcsa, sötét, sűrű anyag, ami csöpög belőle, nem, 
nem megfogni akarom, a hang vonz és a csöpögés, hogy jobban 
halljam, jobban lássam, kaka az, tollának színei eltűnnek addigra 
már, vastag emberi fekália takarja, ó! – a szerencsétlen! – micsoda 
borzalom! – gondolom, megmosom mindjárt itt a szenteltvíz-
tartóban, s már nyúlok érte, amikor megjelenik a professzor, mit 
tudom én honnan veszem, hogy ő egy professzor, a magáé? – 
kérdezem, biccent, tudja mit, megveszem magától, mennyiért 
adná? – de addigra már el is tűnik a madár, nem elröpül, egysze-
rűen elillan, csak mi alkudozunk tovább, huszonötezret kér érte, 
nem, mondom, annyim nincs, különben is tizenötöt érhet, viszont 
azt valutában adom, mit szól hozzá? – ne legyek smucig, vála-
szolja és megfordul, otthagy. 
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Elindulunk fölfelé, a barátom a jobb oldalamon lépeget, 
belekapaszkodva az ócska lépcső korlátjába, már elvégeztük mind 
a ketten valamennyi iskolánkat, s nekivágunk az emeleteknek a 
nyikorgó fa lépcsőfokokon, egy olyan lépcsőn, ahol egymagában 
is alig fér az ember, de mi mégis egymás mellett haladunk, 
hamarosan valahogy úgy néz ki az egész, mintha templom-
toronyban másznánk a harangok felé, se ajtó, se ablak, csak a szűk 
tér, a falak, por mindenütt, nem lehet tudni, hol járunk, később 
betonlépcsők jönnek, nagy, széles fokok kevésbé meredek 
emelkedővel, néhol kimarad egy-egy fok, ott átugrálunk, vissza-
nézek, lóg az egész betonszerkezet a levegőben, milyen furcsa, 
hogy lehet ez? – morfondírozok, aztán hajrá, tovább, nem 
beszélünk egymás között, mégis tudjuk egymás minden 
gondolatát, érzem, ugyanúgy van vele, mint én, ha előre sejti, ez 
vár ránk, el sem indul felfelé, pedig még eztán jön a neheze, 
vaslépcsőkre váltunk, a tér újra beszűkül, hatalmas hiányok 
tátonganak előttünk ijesztő mélységgel, alig verekedjük túl az 
egyiken magunkat, máris a következőn kell keresztülevickélnünk, 
itt mintha elágazások is lennének, vannak is, meg nem is, amint 
irányt választunk máris megint csak a szűk torony marad 
körülöttünk, a másik irány már nem látszik, figyelem a vasat, 
néhol fénylik, mint amit kitapostak, emberi marokkal csiszoltak 
fényesre, másutt rozsdásabbnak tűnik, lehet ez egy toronyház, 
vagy mi az ördög? – majd csak felérünk végre, hallom a barátom 
lihegését közvetlenül a fülembe, nehezen bírom magam is, 
fárasztó a tempó, hol itt a plafon? – csak kell legyen odafenn 
valami kijárat, nem mi vagyunk itt az elsők, visszafordultak volna 
mind? – nem, én nem fordulok vissza, ezt az utat még egyszer 
meg nem teszem még lefelé sem, szerintem ő sem, s akkor elérjük 
a mennyezetet, a sima, meszelt mennyezetet, sehol egy rés rajta, 
pedig csaknem nappali a világosság körülöttünk, tapogatjuk a 
hideg követ, a lépcső beleveszik a falba, aztán észrevesszük, hogy 
oldalra most, érdekes, le lehet lépni olyan lépcsőforduló félére, 
nekem esik bal kéz felől, én lépek le először, pár lépést kell csak 
tennünk a kijáratig, mint egy rendes tetőkijárat, olyan, semmi 
különös, nehéz vasajtó rajta, de azért könnyen nyílik, s ahogyan 
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kinyílik tökéletes nappali verőfény csap a szemünkbe, odabenn 
sem volt sötét, de itt ragyogón süt a nap, hunyorgunk, s meglepve 
látjuk, mily szélesen terül el a lábunk előtt a sima föld, mert nem a 
tetőre jutottunk, hanem ugyanoda, ahonnan elindultunk, figyeljük 
az ismerős tájat, kicsit száraznak tűnik az idő, mint augusztus 
vége felé, kókadt a lomb, s mi leülünk egymás mellé törökülésben 
s nézünk hosszan, békésen a messzeségbe. 

A Trabant átzuttyan a síneken, dung-dang, s a vasúti átjáró 
túloldalán a kátyúkban tovább csuszkurál a sárban, néha, amikor 
már-már lefullad a motor, gázt adok, fölpörög a kerék, hajszál 
híján elkapar, de végül ugrik egyet a kocsi, jobbra-balra ránt a 
kormányon, s pár méterrel arrébb megint megfeneklik, motor-
bőgés, csuszkura, az autó mintha egyenesen a testem folytatása 
lenne, úgy lavíroznék, halad előre, jönnek körülöttem mások is, 
csupa híres, kiváló márka, próbálnak megelőzni, meg is előznek, 
fröcsög a sár a kerekek alól rá a szélvédőre, az oldalablakokra, ki 
se lehetet látni, zuhog az eső, kicsit lemossa, de újabb és újabb 
mocsok fröcsög föl, ez így nem mehet tovább, még vagy húsz 
kilométert így nem bírok ki, elakadok menthetetlenül, ezek itt le 
sem szarnak, ki állna meg ilyen ítéletidőben? – gyerünk, letérünk! 
– s a következő kátyú jobbra dobását kihasználva elrántom a 
kormányt, hogy az út menti füves talajon próbáljak meg kerülni, 
de ahogy jobbra kitérek, az autó itt is megmerül a latyakban, s 
ugyanúgy, ahogy az előbb, bukdácsol csak, valamicskét halad, s 
már megint hörög, a kereke vinnyog a súrlódástól, hátranézek, a 
hátsó ablakon még úgy-ahogy kilátok, a többiek is óriási 
döccenésekkel kínlódva törnek tovább, de mindinkább lassulón, a 
drága gépek tengelyig merülnek, az aljuk megfekszik s csak a 
lucskot csapják, fröcskölik szanaszét, előttem már nem a szittyós-
füves rét van zsombékokkal, hanem az előbbivel párhuzamosan 
haladó széjjeltaposott, agyonázott másik út, amin egyedül én 
próbálok előretörni, de nem megy, viszont most már amazok is 
csak kínlódnak beleragadva a felszántott agyagba, bámuljuk egy-
mást a mocskos üvegeken keresztül és a szemünkben egyszerre 
villog a haladás kielégítetlen vágya s valami kíméletlen vigyorban a 
végső lemondás, hogy valaha is odaérjünk, ahová indultunk. 
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Még néhány perc, és felállok a radiátor mellől, mennyire 
kellemesen melegít a vasa, bezzeg a folyosó köve jócskán 
áthűtötte már az ülepem, feltápászkodom majd, infantilis 
mosolyommal elköszönök a két havertól, akik most itt ülnek, 
guggolnak velem, kiindulok a reptérre, hogy majd csak nagyon 
sokára térjek ide vissza, a városba, ahol éveket töltöttem el, és 
ahol nekik, a két, mélyen a szemembe néző fickónak – vajon mit 
kutatnak a tekintetemben? – még egy egész évet maradniuk kell, a 
Holdon lehet hasonló, ahová odatűz a nap, ott szétvet mindent a 
forróság, mellette az árnyékban úgy mínusz kétszáz foknyi a fagy, 
már szaladna az ember, hívja a jövő, titokzatos boldogság árad 
benne szét, de meg szomorú is, ahogy, mintha csak olyan 
könnyen tenné, az utolsó itteni szavait préseli ki magából, a 
jövőmet figyelik bennem, miközben a saját jövőjüket babrálják, 
azt, hogyan fognak ők búcsúzkodni kerek egy év múlva s merre-
felé veszik az irányt, kérdezem is őket, de még nem tudják, vagy 
nem szívesen beszélnek róla, csak forgatják szájukban a szót, 
nehezen mondják ki, mint aki a falatot rágja, őrli, de lenyelni 
undorodik, éppen az egyikük beszél, amikor hirtelen ott terem az 
a lány, lehajol hozzá, ő fölegyenesedik, átkarolja, puszit nyom az 
arcára, a lány is búcsúzni jött, örökre, semmi kétség, összebo-
rulnak, aztán a haverom a válla fölött rám pillant, elmegyek vele, 
jó? – és elkíséri, muszáj, megtegye, isten veled! – szűkül a szeme, 
ahogy elfordul s én mosolyogva biccentek, menj, mire visszaérsz, 
már nem leszek itt. 

Egy halottról az ember álmában mindig tudja, hogy ő 
halott, valami feltétlenül félresikerül vele, valami biztosan más 
rajta, mint régen, olyan természetellenes, durvábbak a vonásai, a 
mosolya, a tetteiben hátsó szándék, sunyiság, öröm látni s egyben 
félelmetes, így van ez a volt igazgatónőmmel is, amikor beteg-
ségében meglátogatom, a betegségében, amelyik jó néhány évvel 
ezelőtt végzett vele, könyörög, gyógyítsam meg, ne legyek annyira 
cinikus, amilyennek mostanában lát, nem tudom mire gondol, 
megkérem, vetkőzzön le, hátha kimasszírozhatom belőle a kórt, 
rám vigyorog, a nevetésében diadalittas szemrehányás, lám, az ő 
szerencsétlen tönkrement testét készülök kukkolni, tapizni, egy 
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frászt! – gondolom, de hogyan segítsek, ha még ennyi hitelt sem 
ad nekem s épp csak a blúzát lazítja meg, azt is kelletlenül, így 
aztán nem is nyúlok hozzá, félrehúzódom, és csak tehetetlenül 
állunk egymást figyelve a nappalijában, állunk, és nem történik 
semmi. 

Több mint egy éve nem focizom már, fájdogál a térdem, 
eldöntöm, ímmel-ámmal, ahogyan esetleg még kibírnám, nem 
játszom, ha rendesen nem megy, akkor inkább sehogy sem, 
amikor már jó ideje nem járok meccsekre egyszer csak meghívnak 
egy különleges találkozóra, s bár tudom, nekem ez tilos, elkezdek 
alkudozni magammal, és ráveszem magam, na jó, legyen, csak 
még most az egyszer, elindulunk hát röhögve a társasággal, 
haverok mind, nincs messze a terem, ó, szinte az összes 
parkettalécet ismerem ott, tervezgetem, hogyan kímélhetem a 
térdem, combomra veszem a labdát, onnan passzolom tovább, 
nem fog sikerülni, világos, és meg vagyok döbbenve, miért is 
álltam rá erre a merényletre a testem ellen, hiányzik a műtőasztal 
talán? – közben odaérünk, zárva az ajtó, rángatom a kilincset, 
nem enged, nem baj! – mondják a többiek, keresünk másik 
termet, van épp elég a városban! – nekivágunk, vonulunk egyik 
kerületből a másikba, tornacsarnoktól privát padlástérig, sehová 
sem sikerül bejutni, vagy drága, vagy pindurka, amott csak 
tengózni engednek, no de ennyien tengózzunk? – nem, na 
gyerünk, az ismerős mérnök kéglijét nézzük még meg! – tódítják, 
az baromi tágas, összelopkodta hozzá az anyagot, nekünk a 
folyosója is megfelel! – de hiszen a család rég eladta a házat, 
amikor tönkrementek! – kiabálom, nem hallják, röhögnek, 
valakinek a hóna alatt a labda, néha lepattintja, így masírozunk 
csapatostól keresztül a városon focizni. 

Kéz a kézben szaladunk lefelé vele a pályaudvar lépcsőjén, 
engem néz, ó, mennyire szeret ő engem, a szeme bevilágítja a 
hatalmas teret, a háromemeletnyi várótermet a központi kupola 
alatt, lenn körben a kasszákkal, a padokon a cókmókjaikon 
ücsörgőket, a mennyezet gipszstukkóit, árad szét a boldog 
világosság, ki a boltíves ablakokon, a melege miatt kipöckölt 
lengőajtókon, rá a peronokra és verődik a kettős hasú, mindkét 
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végén nyitott üveghangár vasszerkezetén, végigcikkan a síneken, 
fellobbannak pirosan, zölden a szemaforok és én mélyen a szeme 
parazsába kotrok a tekintetemmel, hogy még hevesebbé szítsam a 
lobogást, úgy verdessen odabenn a láng, ahogy szőke haja 
csapong a vállán, felröppen a fodra minden szökkenésnél, és kéz 
a kézben játszva ugrálunk lefelé, még egy egész óránk maradt a 
búcsúcsókig, az egész világ megpördülhet körülöttünk ezalatt, az 
ezernyi lábtól kikopott márványlépcsők mintha gumiból 
volnának, ruganyosan röpítenek minket előre, egyszerű karton 
ruhácskájában ifjúi teste most a párom és én az ő párja vagyok, 
soha szebb párja nem volt, nem lesz, formás kebleire a szövet 
ráfeszül, kecses, kerekded gömbök, emelkednek, süllyednek, nem 
a tempó, a vágy emelgeti őket ilyen vadul, arca halvány pírján 
átsejlik forró, felhevült húsa, orrán pici gödör mélyül, a szíve azzal 
nevet rám, s mi futunk, csak futunk, szaladunk lefelé vele a 
pályaudvar ódon lépcsőjén, és soha, de soha el nem érjük az alsó 
szintet.  

Lerongyolódott a lakás, szégyen ilyenben élni! – sopán-
kodik egyre gyakrabban az asszonykám, duruzsol, ahogy a légy, a 
szúnyog az éjjeli sötétben, az ember majd beleőrül reggelig, a 
lakást nap mint nap látom, tényleg nem vadonatúj, de hogy 
lerongyolódott volna, szerintem túlzás, kissé megsárgult a 
mázolás, beszürkült a meszelés, egyébként semmi baja, no de jól 
van, főleg a bejárati ajtóval kapcsolatban egyetértek, cseréljük le, a 
régimódi eszkábált rigli, a lecsavarozott kisablak a közepén, de 
meg az egész úgy egyben tényleg nem túl fényes, hát irány a 
szaküzlet, csupa nyílászáró, amerre nézek, kicsik, nagyok, fehértől 
a sötétig, fából fémből, műanyagból, hazai meg külföldi gyárt-
mány, teljes árú, leárazott, jaj, hogyan is válasszak, hozzánk 
dörgölődzik az eladó, biztosan látszik rajtunk, tényleg vásárolni 
szeretnénk, mások is lézengenek a csarnokban, hozzájuk nem 
csapódik senki, faggatni kezd a terveinkről, majd ő javasol egy 
igen kiválót, külföldi, extra minőség fél áron, s már mutatja, 
valóban pofás darab, feldobná az előszobát, dicséri, hány ponton 
zár, a felfüggesztését, mennyire masszív, szétfeszíti a tokot a 
sarkánál, nézzük meg ezt a hőszigetelést, számolja a légkamrákat, 
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aztán, hogy csak hallgatunk, nagy nehezen úgy-ahogy vissza-
pattintja a keretet a helyére, no jó, látja rajtunk, mondja, nehezen 
döntő fajták vagyunk, megtoldja az ajánlatát két bográccsal, 
előhúzza az egyiket a háta mögött lévő bedeszkázott ablak mögül, 
félig van pörkölttel, mered ki belőle a fakanál, rendben, legyen, 
nézünk össze a párommal, a bográcsokat nem kérjük, hol a 
kassza? – kérdezem, mutatja, kifizetem s visszalépek az immár új 
bejárati ajtónkhoz, a feleségemmel átellenes oldalára, próbálom 
kinyitni, hogy kipróbáljam, de nem nyílik, megvizsgálom, ez egy 
nyithatatlan ajtó, egy anyagból készült a tokja és az ajtólap, csak a 
tok egyik oldala pattintható le, amelyiken az előbb az elárusító a 
légkamrákkal dicsekedett. 

Jé! – te vagy az? – tágra nyitom a kaput, hogy beférjen, jó 
testes ugyebár, meg az örömtől, hogy itt van, sok-sok éve nem 
találkoztunk, jóformán mióta nyugdíjba ment, aztán meg túl 
hamar meghalt, összeölelkezünk, betessékelem, a falusi portán 
haladunk befelé, nem emlékszem, járt-e itt valaha is, megállunk az 
ásott kútnál, ma már betonlappal lefedett, mégis most hirtelen 
megint nekitámaszkodhatok az oldalának, a súlyomtól picit 
megmozdul a korhadó félben lévő, nyiklő-nyakló faszerkezet, 
megzizzen a láncon lógó kopott pléhvödör, a szemébe nevetek, 
mi járatban vagy? – de jó ötlet volt, hogy benéztél! – vissza-
somolyog rám, mackósan hátratekint, akkor tódulnak be a kapun 
a többiek, úgy négyen-öten lehetnek, ez valahogy kevésbé tetszik, 
na de neki elnézem, visszafordul, kitaláltam valamit! – mondja, 
kíváncsi vagyok, mit szólsz hozzá, jársz még csatornafedeleket 
emelgetni? – kérdezi, nem, hol van az már! – legyintek, nem baj, 
akkor mások járnak – mondja, és előkap valahonnan egy 
kampósra hajlított végű vasrudat, nézd, nézd meg ezt! – tolja 
elém, tudod, milyen egyszerű ezzel kiemelni egy öntöttvas fedőt? 
– zseniális! – motyogom, aztán folytatja, hogy vállalkozásban 
csinálnák, csakhogy ahhoz engedélyre van szükségük, tudnék-e 
ebben segíteni, meg abban, végre szabadalmaztathassa a szer-
számot, s mire kell ez neked, mi a francnak emelgetnéd ki a 
fedőket, errefelé nincsenek patkányok! – dünnyögöm, patkányok 
mindenütt vannak, feleli, de itt sokkal fontosabbról lenne szó, a 
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választási kampányhoz festenénk át a fedőket az egyik párt 
logójának motívumával, gyere, menjünk, megmutatom! – s már 
rángat kifelé, van benne valami idegen, amilyennek sosem 
ismertem, ugyan hol mutatná meg, hisz nálunk nincsenek is 
csatornák! – vonulunk az utcákon, sehol egy lélek, a házak 
lepusztulva, hihetetlen, hogy ez itt az én falum, a portánkhoz 
közelítünk a hátsó utca felől, egy láncra vert kutya ugat veszettül a 
kertünkben, veri magát a kerítéshez, ijesztő a pofája, mögötte a 
portánk csupa mocsok, rumli, düledezik a ház, ő az úttest 
közepén lévő csatornafedő résébe illeszti a kampót, jé, ez meg 
hogy került ide? – felrántja, no látod! – ennyi az egész, megteszed, 
hogy segítesz elintézni? 

Kínában rendezték a szakmai kongresszust, elsősorban a 
szakterületen elért jelentős eredményeik miatt, a világ élvonalát az 
utóbbi két évtizedben kínaiak adják, idecsődült hát a világ minden 
tájáról az összes meghívott, köztük én, hogy előadásomban a 
logikai játékok életesélyeket javító hatásáról beszéljek, a hallgató-
ság megtölti a termet, az ablakpárkányokon is ülnek, de összessé-
gében még sincsenek túl sokan, a terem nyilvánvalóan csak egy 
szűkebb szekciónak ad helyet, párszázan ha lehetnek összesen, 
tétre mennek az előadások, valamennyi előadó csak abban az 
esetben foglalhat helyet a hazafelé tartó repülőjáratra, ha a 
központi kivetítő feletti kirakótáblán megadott szabályok szerint 
képes elhelyezni a saját nevét valamelyik „Utazhat” mezőbe, én az 
utolsó előadók egyike vagyok, a taps után mindenki lélegzet-
visszafojtva figyeli, hová teszem a táblámat, szabályosan 
elfoglalható üres „Utazhat” mező az én előadásom pozíciójából 
már nincs, de én nem akarok itt ragadni, nézem a hallgatóságot, a 
rám meredő tekinteteket, észreveszek egy picike gyermeket az 
édesanyjával a sarokban, háromévesforma lehet, olyan ismerős, 
valahol biztosan láttam már, mintha csak saját gyermekkori 
képemet nézném, ő az egyetlen, aki mosolyog, nem, én itt nem 
maradok semennyiért, és leteszem a táblám szabálytalanul, még 
egy pillanat és felhördülne a terem, de akkor a gyermek egy 
mutatópálcával felnyúl a tábla aljához és egy lökéssel átforgatja azt 
a tengelye körül, amitől a korábban szabálytalan pozíció szabá-
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lyossá válik, a forgatást nem tiltja a szabályzat, igaz fel sem 
tételezte senki, óriási taps dördül, a gyermek mosolyog, mint 
korábban, az édesanyja pedig méla egyszerűséggel biccent a 
fejével, jól van. 

Kettesben mászunk a tetőkön, a fickó régi ismerősöm, sőt 
több is annál, segítjük egymást, néha megállunk, kiegyenesítjük a 
derekunkat, megropogtatjuk, elmacskásodnak a csigolyák, az 
izmok folyton négykézláb, ilyenkor körbehordjuk a tekintetünket, 
gyönyörködünk a tájban, valahogy ez a kietlen cseréptömeg, 
rozsdásodó bádog, kémény, meg antennaerdő, amerre a szem 
ellát, összességében mégis vonzó tud lenni, mintha csak a 
természet alakította volna ki így, ráadásul a folyó is ott folyik 
közötte, miért ne állhatna csupa cserépből, bádogból, kéményből 
és antennából az egész világ, amin a méla sodrású mély víz 
keresztülhömpölyög, a nap is oly hallgatag egyszerűséggel piroslik 
az esti horizonton, mintha maga is ennek a különös természeti 
együttesnek lenne a része, kissé nárcisztikus mosollyal tekint alá, 
mi pedig őt figyeljük, amint lassan beleun a gyönyörködésbe, 
aláhanyatlik, a fene vigye el, aludni hol fogunk? – itt a tetőn nem 
alhatunk, hűvösödik, nemsokára rácsapódik a pára a kihűlő 
cserepekre, megcsúszhatunk, de ha kibírjuk is valahogy reggelig, 
hogyan érünk majd oda arra az erőt próbáló számonkérésre, 
ahova indultunk, biztosan lekéssük, s ha oda is érünk, milyen 
teljesítményre leszünk képesek alig aludva, egy egész éjszakát 
tartó vacogás, görcsös kapaszkodás után? 

Hetek óta tervezem, hozzákezdek a szöveghez, nagyjából 
tudom, miről szeretnék írni, csak azokat a fránya betűket ne 
kellene lejegyeznem egymás után, összeálljanak a vágyott 
jelentéssé, ó, ha csak úgy megszülhetném magamból egyben, mint 
anya a gyermekét, s nem az agyam bugyraiban turkálva volna 
muszáj összeválogatnom apró alkatrészenként, összeszerelnem 
őket, annyi hibázási lehetőség, tévút, annyi lehetőség a 
sikertelenségre, pedig lelki szemeimmel magam előtt látom, szinte 
már olvasom, mennyire jó volna, ha csak úgy kibuggyanhatna 
belőlem, mint a mágikus érzés réges-rég nem látott szerelmem 
felbukkanásakor, amikor minden gondolkodás, elemzés, kotorá-
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szás, szerelés nélkül a pillanat tört része alatt árad szét bennem a 
meleg, s készül el a tett is, kézfejem hátoldalával épp csak érintve 
zavartól kipirult bőrét végigsimítok a felejthetetlen drága arcon, 
de nem, most kételyek törnek fel bennem, védvonalaim mögötti 
buzgárok, hogy alattomban áztassák el az imént még biztonsá-
gosnak vélt terepet, önbizalmamat, s hánykolódjak, vajon képes 
vagyok-e még egyáltalán e munkára, s visszarettenek folyton, jaj, 
nehogy valami szörnyszülöttet alkossak, vagy mint a bronzból 
öntött autó, nehogy csak kinézzen valaminek, s legyen teljesen 
alkalmatlan a használatra! – és akkor éber kínjaim után álmomban 
megszólít egy hang, tudom, hogy álmodom, és azt is tudom, bár 
nem látom, anyám szól hozzám, epedve várom, ugyan mit mond, 
röviden szól, csak annyit szól, rendezd meg, ne félj, ne írd le, 
csináld, látod, így! – és elkezdi bennem álmomban megvalósítani a 
rettegettet, mintha filmet, vagy színdarabot rendeznék egy még el 
sem készült szövegkönyv szerint, egymást űzve pörögnek a 
jelenetek, az események, oly sebességgel, hogyha nem aludnék 
sem volna jegyzetelni időm, korábban sosem használt 
megoldásokkal rohanok előre, csak ámulok a párbeszédeken, és 
közben tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy ez csak álom, 
semmi sem marad belőle felébredve, hogy éber valóm a 
töredékére sem képes álmomban merész, titokzatos énemének, 
hát hagyom, hadd vezessen a hang, munkáljon bennem az a 
megfejthetetlen valami, ami e jelenést kiadja, bámulok és 
gyönyörködöm, hogy mindez én vagyok, hm, annyi kétkedés után 
valamennyire megnyugtató egyébként, még ha saját magam 
számára elérhetetlenül is lakozik mindez bennem s csak anyám 
érhet hozzá, s csak annyi marad belőle reggelre, amennyi ismét 
eltávozott régi szerelmem után marad a szívemen keserűn és 
mégis édesen. 

Faluszéli földúton sántikálok, kiszáradt keréknyomban, 
bakháton, az út két oldalán finomra őrlődött agyag, a lisztnél is 
finomabb, meglibbenti a legkisebb szellő is, rá az árokparti gazak 
levelére, szürkék tőle a gazak, már nem is növények, koszos 
kerámiák inkább, fojtogató a hőség, a por, leszegett fejjel bicegek 
előre, alföld ez, sehol még csak egy bucka sem, a bal lábam 
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nehezen vonszolom, fölveri a port, ahogy húzom magam után, 
főleg, ha az útnak a szélére kóválygok ki, a nadrágom két szárán 
hatalmas zsebek, a baloldaliban egy autóakkumulátor, azon 
gondolkodom, majd fel kell töltsem valahol, lemerült az éjjel, ha 
megint rám esteledik, villany nélkül maradok, nem látok az 
orromig sem a hold nélküli éjszakában, még szerencse, hogy ilyen 
ügyesen oldották meg ezt a nadrágot, kézben már nem bírnám 
cipelni, így is a kimerültségtől nagy néha emelem csak fel a 
pillantásom, egyszer, ahogy hunyorogva előre tekintek, látom, 
domb magasodik előttem a puszta közepén s furcsa szerkezet 
ereszkedik le rajta szembe nekem, akár egy régi stráfkocsi, két ló 
húzza, de áramszedő mered róla föl, mint a troliról az út fölött 
középen kifeszített drótkötélhez, vagy mégsem áramszedő? – 
egyszerűen csak rögzítés, nehogy a helyes iránytól eltérhessen? – 
vagy fék inkább, amikor lejtőhöz ér teljes rakományával rá ne 
nyomulhasson a vontató állatokra, agyon ne tiporja őket? – 
bőröndök lógnak le rajta mindkét oldalon és púposodnak 
magasra föl, ember nem látszik sehol, aki vezetné, billeg jobbra-
balra, ahogy a lejtőn ereszkedik lefelé, s hol kátyúba huppan, hol 
felkaptat a bakhátra, csalinkázik az egész, de az útról letérni az 
áramszedő, vagy mi a csoda miatt nem bír, viszont a lógó, 
meredező bőröndök fennakadnak a kábelt tartó oszlopokon, a 
fenti drótkötélen, leszakadoznak a kocsiról és himbálódznak, 
egymáshoz verődnek nagyokat puffanva, a lovak komótosan 
haladnak, már majdnem hozzám érnek, az egyik deres, a másik 
pej, mindjárt fölugorhatok hátra, és ha áram van abban a 
vezetékben ott fönn, feltölthetem az akkumulátorom, no, még 
néhány méter, gyerünk! – de oly nehezen teszik meg most már azt 
a picike kis távolságot! 

Kapok a családtól egy motorkerékpárt ajándékba, valahol 
az ország keleti felében vették, autó platóján hozták haza, nem 
saját keréken, ez elég gyanús, vizsgálom a papírjait, széles fekete 
pecséttel rányomták, a rendszámát letiltotta a rendőrség, ó! – a 
fenébe is! – vásárolhattak volna gondosabban, de nem baj, majd 
megoldom, felülök rá, bemegyek vele a hivatalba még ma, legjobb 
az ilyet frissiben intézni, visszahelyeztetem a forgalomba, csak-
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hogy elkezdenek potyogni róla az alkatrészei, kezemben marad a 
gáz, a lábtartó letörik a földre, a sebességváltó lefittyen, a 
kuplungból kiakad a bovden, a berúgókar szalajt, aztán nem csap 
vissza, lábbal kell visszaemeljem, piszkáljuk egy fickóval, aki 
éppen arra kódorog, hivatalos tanúnak mondja magát, betonba 
rögzít lábnyomokat, a tulajdonjog tisztázásához is pont ilyen 
betonlábnyomra lesz szükségem, kérem, jöjjön velem, ha már 
ennyire szerencsésen összefutottunk, végül együtt megberheljük a 
járgányt, pöfög barátságosan, de ekkor meg a fékolajtartályból 
kezd el iszonyatosan fröcskölni a fékolaj, hogyan lehet ebben a 
gépben ennyi fékolaj! – háborgok, beterít mindent, magát a 
motort, meg minket is mellette, törölgetem az ülést az ingem 
ujjával, a másik kezemmel az arcomat, ő azt tanácsolja, mielőtt 
elindulnánk, csak ki kellene próbálni, menjek vele egy kört, 
megteszem, úgy tűnik rendben van, érdekes, megállni is sikerül 
vele, a fék fog rendesen, az jó, gondolom, akkor ebbe nem 
köthetnek bele, felülünk rá mind a ketten, elindulunk kifelé a 
városból, ahelyett, hogy a központ felé hajtanánk, a szomszéd 
község utcáin robogunk keresztül, csupa putriból áll most ez a 
község, miféle népek költöztek ide? – közben csörög a telefonom, 
a rokonom hangját hallom, az eladóval beszél, én meg mintha 
lehallgatnám, tanácsot kér tőle, szerinte hogyan tudnánk 
leggyorsabban elintézni az átírást, az meg csak röhög rajta a 
túlvégen, kinyomom a készüléket, nem érdekel, én ezt az ügyet 
akkor is nyélbe ütöm, a viskók egyre lepusztultabbakká válnak 
körülöttünk, mit számít! – fő, hogy a járgány megvan, s büszkén 
lepillantok, de elborzaszt a látvány, csupa rozsda az egész gép, a 
motor szaggatni kezd, hatalmasokat pufog, ahogy kihagy a 
gyújtása s mintha a kerekek is nyolcasoznának, most már nagyon 
ideje volna odaérnünk, mert mindjárt szétesik alattunk az egész 
kóceráj, de fogalmam nincs, hol lehet ebben a faluban a keresett 
hivatal. 

Esküvőre érkezem, ám amint belépek a lengőajtón a 
terembe, meglepve látom, hogy egy másik rendezvény is zajlik 
párhuzamosan, félig-meddig elkülönítetten, a terem túlsó végé-
ben, a két társaság tagjai átjárnak egymáshoz, hol itt ülnek le, hol 
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ott, középen táncolnak kicsit, szól a zene, a lakodalmas nép 
eszeget, amott meg valaki éppen szónokol, vetít is hozzá, szóval 
jól megvannak együtt, ilyet még sosem láttam, mi a szösz lehet ez, 
érdeklődöm, húzzák a vállukat, valami tudományos ülés, aztán 
visszahajolnak a tányérjuk fölé, a nagybátyámat veszem észre a 
feleségével távolabb, egy fal melletti négyszemélyes asztalnál 
kettesben, int, odaoldalazom, leülök hozzájuk, nevetve tódítjuk, 
megbolondult a világ, s ő még rákontráz, pár perc múlva 
szilveszteri mulatsághoz is szerveznek jelentkezőket, addig 
gondolkodjam, kit hívok meg, van is ötletem, a füléhez hajolok, 
de nem érti, végül beleordítom, persze, nagyothall, s még a zene 
is, nem csodálkozik cseppet sem, pedig nem élő személyről van 
szó, s már meg is jelenik a szervező, asztalról asztalra jár körbe, 
akár a pincér, veszi fel a jelentkezéseket, amint kimondom a nevet 
elkomorodik, csepp türelmet, mondja, ki kell mennie, hm, vajon 
kivel egyeztet? – vagy gondolkodási időt akar adni, hátha 
megváltoztatom a döntésem? – csakhogy nem változtatom meg, s 
ő visszajőve rábiccent, rendben, lefoglalok hát egy, a táncparkett 
környezetében lévő úgynevezett táncos asztalt, ezekhez az aszta-
lokhoz szállást is kötelező foglalni! – mondja, megteszem, ekkor 
hirtelen felemeli a karját, szünetet hirdet, az ifjú pár kiballag az 
udvari nyári toalettre, én pedig úgy döntök, megnézem addig azt a 
szállást, járok az utcákon, keresem cím szerint, egy kórház, vagy 
szociális intézmény hátsó fertályán találom meg, legalább húszan 
fekszenek már a szobában, csupa elesett ember, mutatják, melyik 
az én ágyam, csak egy ágyat mutatnak, a vendégem számára nem, 
elég lepusztult hely, kellett ez nekem? – és ballagok visszafelé, 
váratlanul a falusi házunk utcájában, a vasút felől közelítek, mi a 
fenének rendeltem én szállást, mikor itt az üres ház? – morfon-
dírozom, ja, persze, kötelező volt, és eszembe ötlik a tudományos 
ülés, a szilveszteri mulatság, mostanra olyan valószínűtlenül 
távolba kerültek, csak az esküvő hangulatát érzem, s tovább 
megyek a kapunk előtt a központ felé, kicsit gyorsítva a 
lépteimen, ne túl sokat hiányozzak a lakodalomból. 
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Szia, köszön rám az utcán, én lehorgasztott fejjel, elgon-
dolkodva megyegetek a járda közepén, a szembe jövők, meg akik 
megelőznek kikerülnek, fölnézek, te vagy az? – szia! – puszi, pár 
kérdés, iskolatársak voltunk és rövid ideig kicsit attól többek is, 
majdnem hosszabb idő lett belőle, de aztán mégsem, tudom, 
bántotta, engem is bántott, még most is bánt, ha rágondolok, 
vagy álmodom róla, mint most éppen, hiszen nyilvánvalóan 
álmodom, s csak valami biokémia eredménye, az idegeim játéka 
vagy éppen munkája, hogy ott megyünk egymás mellett a 
buszpályaudvar felé, semmi köze a valósághoz, elutazni készül, 
persze, hogy bántott, mert én nem szeretek senkinek sérelmet 
okozni, de nem tehettem mást, és befejeznem tisztábban már 
nem is lehetett, legfeljebb elkezdeni tudtam volna tisztábban, úgy, 
hogy el sem kezdem, végtére majdnem biztos voltam a legelején 
is, hogy ez lesz belőle, talán csak abban nem lehettem biztos, őt 
majd ennyire megviseli, azt gondoltam, ha gondoltam egyáltalán 
bármit is előre, flegmábbra veszi, valahogy úgy, ahogy most 
lépeget mellettem, hűvösen, mondhatni kiégetten, nem várva 
tőlem soha többé semmit, s amikor meglátja az állomásban a 
benn álló buszt fel is száll rögtön, pedig az még nem indul, nem 
húzza a beszélgetést, búcsúzkodni sem búcsúzkodik, megint egy 
puszi és kész, aztán ahogy leül az ablak mellett és kitekint, hirtelen 
gondolattal benyúl a táskájába, előkotor egy papírlapot s a döntve 
nyitott ablakon kihajítja, felkapja a szél a lapot, lengeti, billeg a 
levegőben, s a betonút másik oldalán futó vasúti sínen lépésben 
haladó személyvonat ablakán belibben, én felugrom a szerel-
vényre, megtaláljam azt az írást, rohanok két kocsin át, kézbe 
kapom az egyik kupéban, törtetek vissza az ajtóhoz, leugorhassak, 
míg fel nem gyorsul túlságosan a vonat, de már bizony elég 
sebesen haladunk, mindegy, leugrom, majd orra bukok, nézem 
mennyire messzire elvitt már a buszállomástól, futok visszaérjek, 
mielőtt kihúz a busz, de még félúton se járok elindul, integetek, 
kiabálok, a lap a kezemben, fogalmam sincs mit tartalmaz, s a 
busz távolodik, nem érhetem utol, ránézek a lapra, mind a két 
oldala üres. 
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Ahogy széttekintek tetszik is, meg nem is ez a birtok, a 
dűlőút, amin megérkeztünk csupa homok, száraz, süppedős, a 
kocsi mögött egész felhő emelkedett belőle ahogy jöttünk, pedig 
óvatosan nyomtam a gázt, víz sehol, a nap tikkasztóan süt le az 
égről, kiszárad a szám, ameddig ellátni lapos tepsi a környék, csak 
az egyik oldalon ütközik a tekintet egy sűrűbb erdősávba, az 
viszont szimpatikus, nem glédában állnak benne a fák, vagy úgy 
benőtte már az aljnövényzet, hogy fel sem tűnnek a sorok, sűrű, 
sötétzöld, meglepően is buja ebben a forróságban, a portán és a 
porta körül ki az útig ápolt gyep, rögtön látszik, locsolják, sajnos 
nem tudtunk máshova parkolni a kocsival, mint rá, most a 
leülepedett homoktól színét vesztett autó rajta piheg, a portán 
kifejezetten takaros ház, néhány éve építhették, ízlésesen illesz-
kedik e puritán tájba, a mellette fából ácsolt, srégtetős melléké-
pület, olyan színféle is barátságos, masszív oszlopai között 
derékig érő rácsos oldalfalak, belül asztalok, padok, le lehet 
telepedni az árnyékban, az udvar mögött hátul kis kert, 
gyümölcsfák, zöldségek, virágok, az egész telket alacsony 
léckerítés övezi, a kapu nincs bezárva, megindulunk befelé, nem 
jön ki elénk senki, lehet, nincs itthon a munkatársunk? – aztán 
mégis mozgás hallatszik bentről és, de hisz ez lehetetlen! – egy 
majom, egy igazi kis majom ugrál ki elénk, szalad körbe-körbe, 
mutatja az utat a színhez, hahotázunk mind az öten, próbáljuk 
megsimogatni, hellyel kínál az asztalnál az árnyékban, majd 
beugribugrizik a házba s egy tányér süteménnyel tér vissza, kínál 
minket, mikor felém nyújtja a tányért kedvesen az arcához érek, 
erre beleharap a hüvelykujjamba, az anyád szentségit! – szisszenek 
fel, majd még elkapok tőled valamilyen betegséget, érzi a bűnét, 
kussol ki a kertbe az ágyások közé, mi ücsörgünk, vizsgáljuk a 
birtokot, elkezdjük egymás között kritikusan ízekre szedni, de 
azért majdnem mindenki szívesen lakna itt, ekkor autó hangját 
halljuk közeledni a földúton, száll a homok mögötte, megismerem 
munkatársunk kocsiját, beáll a garázs elé a betoncsíkra, szeren-
csére szabadon hagytuk, kiszáll, az arcán meglepettség, mögötte 
kis bosszúsággal, elé helyezve pedig árnyalatnyi erőltetett mosoly, 
hátba csapkod mindegyikőnket, viccelődik, ő is körbekínálja a 
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süteményt, ki kér bort? – kérdezi, szívesen hozna a pincéből, de 
nem kér senki, faggat minket, mi járatban vagyunk, á, csak úgy 
kiszaladtunk megcsodálni a híres tanyádat! – válaszoljuk, és már 
kászálódunk kifelé, valahogy érezzük, a terhére vagyunk, a szava-
inkba teherautó börrögése vegyül, mindannyian odafordulunk, 
egészen közel jár, fönn a platóján a porfelhőben vagy húsz-
huszonöten énekelnek, kiabálnak, gondoljuk továbbhajt majd, de 
nem, beáll a mi autónk mellé, az emberek leugrálnak és se szó, se 
beszéd nyomulnak be a kiskapun, betódulnak közénk a féltető alá, 
kibírhatatlan a lármájuk, összeborogatják a padokat, az asztalokat, 
táncolnak, a majom is ott ugrál közöttük fékeveszett mozdula-
tokkal, mi sietve menekülünk kifelé, úgy tűnik a munkatársunk 
ismeri őket, nem tiltakozik, de az arcán a könnyed elégedetlen-
séget riadalom, szégyen váltja fel, beszállunk, én indítok, bedöcce-
nünk a keréknyomba, távolodunk, s ahogy hátrapillantok a tükör-
ben, látom, az út közepén ott integet, mint aki inkább szeretné, 
mi maradtunk volna, nem ez a csürhe. 

Jesszusom! – mindjárt megöli! – emberek! – segítség! – 
kiabálok, nyitható, régi fajta borotváját magasra emelve rohan egy 
sötét, tagbaszakadt férfi egy szőke, cingárabb után hajdani 
szerelmem udvarában, már csak egy-két méter maradt közöttük, 
mindjárt befogja, a drótkerítésen keresztül látom, oldalt pillant a 
rikoltozásomra, megtorpan, előnyt szerez a másik, a támadó úgy 
tűnik meggondolja magát, marad tanúja a gyilkosságának, hát a 
kiskapu felé veszi az irányt, kilép, futva közelít, csak az én 
irányomba menekülhet, amarra zsákutca, mellettem kell 
elhaladjon, el is fut, s amint egy vonalba ér velem, megérzem, 
ebben a pillanatban támad az ötlete, miért ne végezhetne 
mindkettőnkkel, így is történik, lassít, megfordul, és a pengét 
ismét magasra emelve közelít vissza hozzám, én rémült pillantást 
vetek a kerítésen túlra, a cingárabb szőkére, várhatok-e tőle 
bármilyen segítséget, de az csak áll, megbabonázva, vagy tán azt 
hiszi, miután kiélte magát rajtam a fickó ő megmenekülhet? – 
most meg kell küzdjek az életemért, borzong rajtam végig, és 
szembefordulok a támadómmal, az lengeti a kezét, benne a 
nyitott borotvával, kéjesen vigyorog, még egy lépés és már 
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lecsaphat, bal kézzel védekező mozdulatot teszek, átcikkan az 
agyamon, erre biztosan számít és felkészült megváltoztatni a 
lesújtás irányát, úgy is elérheti a nyakamat, fröcskölve omoljon a 
vérem, arcon spriccelje, ahogy a nyaki verőérből rettegő szívem 
iszonyatos nyomással pumpálja kifelé, kéjesen élvezné a pilla-
natot, a sűrű meleget lecsorogni a bőrén, ez most mindent megér 
neki, már semmi sincs, ami megállítsa, egyedül én magam 
állíthatom meg, egyetlen esélyem maradt, nincs több, vagy 
elrontom, vagy sikerül, és akkor én teszem meg azt az utolsó 
köztünk lévő lépést, izmaim felkészültek rá, egész életemben erre 
az egyetlen lépésre készültek talán s az iszonyatos jobbegyenesre, 
amit a még le nem sújtó karja előtt két szeme közé beviszek, 
csodálkozik a pillanatban, olyan hihetetlennek tűnik a számára, 
hogy most össze fog esni, de már biztosan tudja, hogy 
megtörténik majd, aztán a lábai lassan megroggyannak, tized-
másodpercek ezek, s az ütés energiájától hátratántorodva lassan a 
földre lecsuklik. 

A drótkerítés magas, kifelé és befelé egyaránt ívesen hajlik, 
átmászni rajta gyakorlatilag lehetetlen, általában így van ez a 
koncentrációs táborokban, mint amilyenben lakunk, élünk, 
pontosabban úgy teszünk, mintha élnénk, eszünk, érdekes, az 
ételre nem panaszkodhatom, dolgozunk, WC-re járunk, ha 
hagyják leülünk estelente, ahogyan most is éppen, a barakk 
oldalába bámészkodni, s néha, amitől ez az élet egyáltalán életnek 
nevezhető, átslisszolunk a kerítés alatt a szomszéd magániskolába 
tanítani, szerintem tudják ezt az őrök, kizárt, hogy ennyi időn 
keresztül ne vették volna észre a járatunkat, de valamiért nekik ez 
így megfelel, szóval átszökdösünk oktatni oda, szükségük van 
ránk, mondják a tanárok, az ő iskolájukból alig-alig vesznek fel 
diákot a felsőoktatásba, nekünk magunknak pedig éltető élmény, 
üdítő szellemiség foglalkozni a gyerekekkel, már elpusztultunk 
volna nélküle, ráadásul a mi fiunkat is, őt szoktuk elsőnek 
átbújtatni a drót alatt, hozzájuttatjuk a tudáshoz, kedvence az a 
korunkbeli orvos, aki a szomszéd faluból jár ide, lead pár órát 
biológiából meg egyfajta életbölcseletből, csak úgy beszélget a 
gyerekekkel valamilyen választott témáról, a doki is felfigyelt már 
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a srácunkra, biztatja, tanuljon ő is orvosnak, neki éles a szeme, 
meglátja, kiben mi lakozik, higgye el, képes rá, mi csak legyintünk, 
ugyan minek, hogy egy ilyen táborban, s átmutatunk, legyen az 
őrök kapcája, miféle perspektíva az? – de ő még komolyabbra 
veszi, ingatja a fejét, szó nincs róla, szabad ember lehet a 
tudásával, a drótkerítésen túl is szükség van jó orvosokra, ő majd 
segít neki túljutni ezen a kerítésen, csak dolgozzon, tanuljon, 
megsimogatja a fejét és máris adja föl a következő leckét és 
megint és megint, mint aki eltántoríthatatlanul kitűzte a célt, hogy 
egy embert a rabságából szabaddá tegyen. 

Döcög alattunk a vonat, katt, katt, trakatt, komótosan 
haladunk előre, de nem bánom, addig legalább bámészkodhatom, 
sosem jártam ebben az igen gazdag országban, nekidöntöm a 
hátam a marhavagon deszkafalának, a tolóajtó teljes széltében 
kinyitva, nézem az elhaladó földeket, miben hasonlítanak az 
otthoniakhoz és miben másak, túl sok különbséget nem veszek 
észre, itt is erdősávok húzódnak a sínek mentén, helyenként lehet 
csak belátni a mögöttük húzódó földekre, a legszembetűnőbb 
talán, hogy minden valahogy tágasabb, mint amit megszoktam, 
szélesebb, hosszabb, de egyébként a fák itt is fák, a kukori-
catáblák, a házak, a legelő állatok, az ég, rajta a delelő nappal 
kiköpött ugyanolyanok, mint otthon, csak ahogy sűrűsödni 
kezdenek a házak, utcává formálódnak, és egyre inkább városiassá 
változik a környék veszem észre, hogy az épületeken, különösen 
az emeleteseken a romlás jelei ütköznek ki, olyan furcsa, sosem 
feltételeztem volna erről az országról, hogy akár csak a már 
feleslegessé vált vagyontárgyait is ennyire hagyja lepusztuljanak, 
hűvösödni kezd, pedig dél van, opálossá, majd egészen szürkévé 
tompulnak a fények, megborzongok, mellettem egy fonott kosár, 
benne zsák, hátam mögé illesztem a kosarat s magamra terítem a 
zsákot, ne fázzam, most már nagyon érdekel, mi jön itt még, a 
blokkházak frontfala rendre hiányzik, ládákból, szövetekből 
tákoltak homlokfalat maguknak a lakók, szoknyákat, ágynemű-
darabokat feszítettek ki, ne találjon utat a tolakodó tekintet, ahol 
mégis talál, iszonyatos nyomor ütközik elő, nohát, mivé válik a 
hivalkodó gazdagság! – s mennyire pillanatok alatt! – a cókmó-
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komból előhúzok egy üveg otthoni házi meggyszörpöt vigasz-
talódni, a szomszédom észreveszi, máris kunyerál, hadd ihasson 
legalább egy kortyot, odanyújtom, aztán átveszik az üveget 
mások, jár kézről kézre, s ahogy a pillantásommal követem, biztos 
vagyok benne, majd csak üresen kerül hozzám vissza, bámulok ki 
a széthúzott vagonajtón, minden olyan fájó, kinn és benn 
egyaránt, mintha az egész világ dőlt volna össze és remény sem 
volna újrahúzni a falait, itt kell legyen nem messze az a híres 
természeti nevezetesség, gigászi erővel omlik le ott a víz, hátha 
annak az óriás zuhatagnak az ereje kimossa belőlem a 
szomorúságnak ezt a mocskát, de nem és nem kerül elő, talán 
elkanyarodtunk rég, hisz esteledik már, s ha mégsem, s most 
nemsokára érünk oda, sem látok majd belőle semmit az éjszakai 
sötétben. 

Erre a borversenyre a fiam beszél rá, egészen mással 
készülök foglalkozni a hétvégén, de ő, aki ilyet még sohasem 
látott, mellesleg én magam se nagyon, olyan istenigazit biztosan 
nem, addig mondogatja, pödzögeti, hízelkedik fiú létére, míg 
beadom a derekam, no, jó, menjünk el, de mivel utazzunk? – saját 
kocsival kényelmesebb, csakhogy akkor én nem kóstolhatom 
meg, busszal komplikált, át kell szálljunk, s még ott aztán elég 
tetemeset gyalogolhatunk, végül valahogy a keveréke lesz a 
kettőnek, mert a fura, egyrészt pusztai, másrészt mégis városias 
helyszínre többféleképpen érkezünk meg, előbb megjövünk 
kocsival, aztán rögtön utána még egyszer megérkezünk busszal, a 
busz az internetes leírás ellenére egészen a verseny helyszínéig 
visz, viszont a következő érkezésünknél ugyanazzal a busszal jőve 
már az állomásról bócorgunk be gyalog, jó porosan, fáradtan, s 
aztán újra meg újra, vagy tízszer is megjövünk, mindenféle 
kombinációban, néha fiatalok vagyunk a feleségemmel, a gyerek 
csak négyéves mellettünk, aztán idősebbek, szinte mint most, 
szóval az érkezés jócskán elhúzódik, és a sok érkezés közepette 
persze, hogy felfigyelek, sehol a környéken egy árva szőlőtőke, de 
tényleg sehol, pince sincs, présházat is hiába keresek a 
szememmel, nem látok, felénk, az alföldön, s végtére ez is az, 
présházat építenek a pince fölé, alföldön nemigen oldható meg 
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másként, hegyvidéken a hegy oldalába vájható a pince s az 
előterében lévő kiöblösödés a présház, hm, adom itt a nagy 
tudort, mikor a bort is elég ímmel-ámmal iszom – ezért is 
mondtam le olyan könnyedén a kóstolásról s ültem a volánhoz, 
de meg azért mégiscsak belemártom a nyelvem, ha éppen úgy 
hozza, azért is döntöttünk végül a busz mellett –, és soha 
különösebb figyelmet a borászat mesterségére nem fordítottam, a 
család többi tagja meg aztán pláne, úgyhogy nem biztos, hogy 
igazam van, nincs kizárva manapság elképzelhető borvidék szőlő 
nélkül is, mindegy, nem okoskodom tovább, lényeg az, iszonyat 
nagy a felhajtás, a tömeg áramol, mindenki kezében kis 
kancsóféle, a fülében a szopóka, azon keresztül szívható ki a bor, 
sátrak, árusok, zene, vattacukor, kolbászszag, minden, ami kell 
egy zsibvásárhoz, ezek szerint borversenyhez is, hordó viszont, 
ahogy szőlőültetvény, pince, présház, szintén nem látszik, ugyan 
honnan töltötték meg a kancsóikat? – fogalmam sincs, egyszer 
csak hozzánk lép az egyik szervező, közös étkezéshez invitál 
minket, követjük, én magam cseppet sem vagyok éhes, szomjas 
annál inkább, de boron kívül semmi más italuk nincs, azt meg 
ugye nem ihatok, hiszen félig kocsival jöttünk, nemsokára 
indulunk is haza, félrehúzódom a fák alá, míg a többiek 
letelepszenek a hosszú asztalhoz főzeléket kanalazni, spenót lehet, 
esetleg sóska, melyikhez megy jobban a vörösbor? – azt tettek 
eléjük kancsóban, elénk, mert most meg ott ülök közöttük, illetve 
a fa alól bámulva magamat is ott látom a társaságban, egyszerre 
vagyok benne, de meg kimaradva is az étkezésből, míg azon 
morfondírozom, mi ebben az egészben a borverseny, hisz ez 
semmi más, mint egy gagyi vidéki népünnepély. 

A szülészeti osztályra berontó fiatal férfi szélesre tárja a 
folyosóról a váróba nyíló ajtót, hogy a mögötte fölbukkanó ifjú 
nő hatalmas terhével betámolyoghasson rajta, le sem ülnek, 
azonnal az orvosi szoba ajtajához tolulnak, elkezdenek döröm-
bölni, az kinyílik, a nőt egy kéz berántja, a férfi kissé zaklatottan, 
mégis megkönnyebbülve föl-alá kezd sétálni a terem közepén, 
ahol nincsenek székek, a zsebébe kotor, elővesz egy kisméretű 
mágneses sakkot, felállítja és anélkül, hogy feltenné a kérdést, 
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van-e kedve valakinek közülünk, ott várakozók közül játszani 
vele, elkezdi a partit önmaga ellen, néha megforgatja a csöpp 
táblát, de nem is minden lépésnél, látszik, rutinnal áttekinti 
anélkül is az állást, én nem is tudom miért tartózkodom ott, 
nyilván nem egészségügyi okból, csak úgy üldögélek és 
nézelődöm, meglehet, melegszem, most őt figyelem éppen, amint 
jár-kel, gondosan, elmélyülten megtervezi a lépést, majd a 
válaszlépést ugyanúgy, s néha elejt egy-egy félmondatot, csak épp 
az orra alatt mormogva, ne üss! – a fenyegetés még erősebb az 
ütésnél! – aztán pár körbefordulás után, no, elfelejtetted a varit? – 
akkor lépj legalább szépet! – most már le-leszed egy-egy figurát, 
belecsúsztatja a zsebébe, ekkor sikítás hallatszik az orvosi 
szobából, nővérek rohannak befelé, csak nem hogy megszült 
odabenn? – igazán átvihették volna azonnal a szülőszobára! – ő is 
fölfigyel a hangokra, viszont a partit nem függeszti fel, csak 
amikor résnyire nyílik az ajtó és a nevén szólítják, jöjjön be, akkor 
csukja össze a táblát s tűnik el a rejtélyes szobában, amely eddig 
még mindenkit csak elnyelt, hosszú idő telik el, amíg fényes, 
elégedett vigyorral az arcukon ki nem masíroznak mind, a kézhez 
tartozó orvos, a nővérek, körükben a csinosra fogyott anyuka s a 
fiatalember, csakhogy a fiatalemberen valami egészen furcsa 
látszik, az inge föltépve, a mellén ott a megszületett gyermek, de 
nem ám a kezével tartja, oda van varrva a mellére és csövekkel 
bekötve egyenesen a szívébe, falfehér a férfi, a gyermek úgy 
látszik jól elvan, nevetgél, mint mindenki, aztán kissé kénysze-
redett mosolyfélére húzódik az apa szája is, a jókedvű, most 
divatosan kirittyentett anyuka karon kapja, elindulnak kifelé, 
mikor az ajtóhoz érnek a férfi a zsebéből kiveszi a sakkot, beleejti 
az ajtó melletti szemetesvödörbe, nagyot koppan a fémedény 
alján, aztán illegő-billegő neje mellett kivánszorog a váróból. 

Az aula, amelyben egymással szemben állunk, egy kisváros 
szocreál középületének bejárata fölött magasodik, hideg van, 
főként a kinti őszies nyirok, s a benti fűtetlenség miatt, de a 
vakolatlanul fehérre meszelt csupasz téglafalak is erősítik az 
átható hűvösséget, magunkra terítve kabátunk, közöttünk 
kislépésnyi távolság, meg vagy húsz évnyi korkülönbség, és egy 
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betegség, ami miatt majdnem egyforma a gombolatlan kabát alól 
kikandikáló mellkasunk, neki az egyik oldala, a bal, még teltebb, 
hiszen nő, a másik, laposas, akárcsak az enyém, pedig hát nő, 
igen, leoperálták, a szemében bocsánatkérő mosoly, amikor én 
átnyúlok az arcához, kézfejem külső oldalával megsimítom, a 
pofija tiszta pír, s látja rajtam, alig-alig bírom visszafojtani a 
könnyeim, jaj, ne! – ugyan! – ő ezt igazán nem szeretné, nem 
vagyok én az apja, mondja, de ért engem, majd megpróbál 
elszakadni e gondolatoktól, bár nem biztos, hogy sikerül neki, 
beléköltözött ez a nyavalya, a tudata legmélyébe, amikor a 
gyermekével foglalatoskodik is csak úgy-ahogy képes elfelejteni, 
teljesen még akkor sem, nézem, mennyi nőt belélátok esendő kis 
testébe, istenem! – leveszem a szemüvegem, végigtörlöm az 
arcom a kabátom ujjával, most már ő is elkomorodik, jobb, ha 
elengedem, menjen a dolgára, döntök, indul föl a lépcsőn, 
követem a tekintetemmel, tiszta gyerek még, ruganyosan szökken, 
néha kettesével szedve a fokokat, hangsúlyozva is, mennyire ifjú 
hozzám képest s talán végre éppen most belefeledkezve a fölfelé 
haladásba, odalenn, velem hagyva összes bánatát, s akkor az 
utolsó fordulóban, ahonnan még visszalátni hozzám – ha 
egészséges volna, most nem nézne vissza, gondolom – letekint, 
elmosolyodik. 

A diófa alatt ül, inkább fekszik a karosszékben, a lába 
felpockolva egy sámlira, alszik, vagy ébren van, nem is tudni, a 
szája résnyire nyitott, a szemhéja sem zár tökéletesen, mintha 
leselkedne, vagy hunyorogna, mégis alszik inkább, mert nem 
reagál a kapunyikordulásra, a közeledő lépésekre, a három férfi 
vendég tőle úgy kétméternyire megáll, nézik, nem szólnak, 
töpörödött alakját figyelik vagy egy órán át, akkor alábukik a nap 
a szomszéd háztetőnek, hirtelen hűvös október eleji szellő leng 
keresztül az udvaron, megborzong az idős test a takaró alatt, 
mocorog, a szék karfájára próbál feltámaszkodni, azok ott 
hárman nem segítenek, a ház bejárati ajtaja kinyílik, kidugja a fejét 
egy fiatalabb nő, visszaszól, behozom már, megfázhat – bentről 
férfihang mordul rá, jó, hozzad! – aztán esti sötétben világít be az 
utcai lámpa az oldalablakon, a nő meg a férfi az ablak előtti 
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asztalra könyökölve ülnek, beszélgetnek, tőmondatokat váltanak, 
a hátsó szobából nyöszörgés szűrődik ki, ma gyengébb, mint 
máskor, megnézem, mit akar! – belép hozzá a nő, jó, menjünk, ha 
azt szeretne! – hallatszik ki és megjelennek az ajtóban ketten, 
felkapcsolja a villanyt, lassan csoszognak a fürdőszoba felé, az 
idős testről lefejtődnek a ruharétegek, ott áll törékeny vékonyan, 
laza szöveteivel, ráncos, cserzett bőrével anyaszült meztelenül, 
óvatosan, kapaszkodva behúzódik a zuhany alá, nem szégyelli 
magát cseppet sem a három férfi előtt, akik most csöndesen 
sorjáznak be a félig nyitott fürdőszobaajtón, engedi, csorogjon a 
testén a meleg víz, nem szappanoz, nem is bírna, de a fiatalabb 
nőnek sem hagyja, csak legyint csöppnyit, hogy ez így neki 
megfelel, áll a sugár alatt, hosszan áll, elzárhatod – szól később, 
ne törölj meg, majd leszáradok – a ruharétegek visszakerülnek, 
még egy pohár vizet kér, tiszta vizet, máskor langyos teát szokott 
inni, a hátsó szobáig az utcai fények alig jutnak el, a függöny 
behúzva, koromsötét a sötétje, mégis jól kivehető, amint szokása 
szerint a jobb oldalára fordul, a feje magasan párnákkal 
feltámasztva, a lábát kicsit felhúzza maga alá, a kezében valami 
kendő, mint gyerekkorában, morzsolgatja, majd szinte minden 
mozgása elcsendesedik, azok hárman a szoba túloldalából figyelik, 
sok idő telik el, közben a fiatal nő is bedugja a fejét, hallgatózik, 
pisilni mehetett ki az éjjel, s mielőtt visszafeküdne még befigyel, 
hallja vékonyka szuszogását, azok hárman tovább strázsálnak ott 
szótlanul, majd egyszer csak összepillantanak, mint akik azt 
gondolják, no jó, akkor most mehetünk, s sorban a résnyire 
nyitott ajtón tovatűnnek a tökéletesen csöndes, minden mozdulás 
nélküli szobából. 

Szüreti báli ritmusok pedzegetik a szívet, hogy kivonuljon 
a nép a sarokra bámészkodni, lovasok ügetnek, csattognak a 
patkók a kövesúton, sárgás napfénybe öltözik a falusi utca, kocsik 
zörögnek, az egyiken táncosok ropják, leugrálnak az utcasarkon, s 
tangóharmonika meg fúvósok zenéjére a kereszteződésben 
bokáznak, hujjogatnak, egy ördög rohangál föl-alá, összekeni 
korommal a visongatva szétrebbenő bámészkodókat, libatollat 
szór rájuk a zsákjából, fölpattan az utcán álló autók tetejére, a 
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miénkre is, ott őrjöng, szórja a kormát, a tollát, hullik alá, ránk, 
meg az autónk másik oldalán meghúzódó szomszédra, a nejével 
rejtőznek ott, valami bűnük lehet, hogy ennyire bújnak, át se 
köszönnek, integet a fél falu, a lovasok kancsukával csattogtatnak 
odafentről, vonul a bál, visszakapaszkodnak a táncosok a 
kocsikra, hintókra, kalapot, kendőt lengetnek, az egyik fickónak 
visszaintek, nevét kiáltom, fölforralja a vért a réges-régről ismert 
dallam, mígnem egyszer csak a feleségem egy másfajta, távoli, 
egzotikus melódiát kezd dudorászni, előbb alig hallom a 
vircsafton át, aztán mégis beköltözik a fülembe, látom a dzsekije 
zsebéből előhúz egy üveg fehérbort, meg két vizespoharat, 
lekuporodik az árokpartra, valami ágdarabbal benyomja a dugót, 
tölt, csorognak a könnyei, melléülök én is, veszem a poharam, 
koccintunk, a lovasok mögöttünk a járdán vágtatnak már, egyedül 
az ördög csendesedik el a kocsink tetején, az egész kormát, tollát 
a szomszédék fejére borítja, leszökken, kikapja egy kortyra 
feleségem kezéből az üveget, egészségükre! – odanyomja nekem, 
s rázogatva az üres tollas zsákot elballag a menet után, mi 
kortyoljuk a borunkat, együtt könnyezünk, hol egymásra, hol 
valahova messze, az elvonuló bálozók nyomába, az utca keleti 
végébe meredve, átveszem a dudorászást én is, egyszerre szól 
bennem a harmonikával, az egyik rokonom hajt el előttünk 
biciklivel, mit bőgsz? – ezek voltak a te barátaid, akikkel hajdanán 
együtt táncoltál! – visítja, gyere utánuk! – én átkarolom nőmet s 
csak sírunk, sírunk, könnyeink belepotyognak a fehérborba. 

A tóparton gyakran megfordulok ebben az üdülőben, az 
utóbbi években társasággal, ahogy most is, vagyunk vagy 
harmincan, ennyi embernek nehéz egyezségre jutnia a 
programban, csoportok alakulnak, két csoport végre összebeszél, 
ők kimennek sétálni a leereszkedő estébe, ilyenkor tükörsima a 
víz, mozdulatlan a nádas, a fák fölött pirosak, lilák a fények, 
szétterül a csönd, úgy tízen, döntően férfiak visszamaradunk, 
inkább valami vidámságra vágyunk, biliárdoznánk sör mellett, 
danolásznánk, egyesek nőkről kezdenek el handabandázni, már 
van bennük jócskán szesz, rápillantunk a két velünk maradt nőre, 
csak nem rájuk gondolnak? – szegények teljesen zavarba jönnek, 
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de a hangoskodók már vezetnek is befelé a hallba két huszon-
éveset a strandról, csinosak, magasak, az egyik szőke, a másik 
barna, a szőkének a derekán nemzeti színű szalag az öv, van 
önként jelentkező, aki elkezdi? – hahotáznak, ezek nem olyan áru 
ám, mint a mieink, nem kivénhedt, bealudt vénasszonyok, szukák 
ezek, harapósak, követelőzők, na, kinek van mersze? – és 
rángatják le róluk a ruhát, azt az amúgy is kevéskét, lengét, amit 
viselnek, s már lökik is a terem közepe felé őket, az egyiket, a 
szőkét majdnem a karomba, de akkor a túlsó oldalról hazafias 
társunk felkiált, hogy a szőkét ő bevállalja, számára fontos a 
nemzeti motívum, csak aztán csend ám, amikor a többiek 
visszajönnek, mert a felesége is köztük van, jobb is így, gondo-
lom, én az ilyesmit inkább a párom előtt, mint suttyomban, s 
hagyom, hogy a terem közepén a puszta kövön maga alá teperje, 
addigra a barna is elkel, hatalmas a röhögés, a lihegés, a nyögések, 
körbeálljuk őket és hajrázunk, mint valami meccsen, nem is tart 
túl sokáig, annyira belelkesednek az éltes harcosok, a barna 
elégedetlen grimasszal felkászálódik, odalép hozzám, megsimít, 
igazán kedvesen, érzékien simít meg, gusztusos, napbarnított a 
teste, visszasimítom, hozzáérek mindenfelé, a többiek elcsen-
desednek, ránk szegeződnek a pillantások, egyvalaki mégis 
kibámulhat az ablakon, mert pont, amikor átkarol, hogy magára 
vonjon, s én úgy döntök, hát legyen, ha már így alakul, elkiáltja 
magát, jönnek! – s pattan mindenki, mint a villám, visszakerülnek 
a ledobált, széthányt ruhadarabok, a két nőt kilökdösik a terem-
ből, betódul a másik társaság, sutyorászás kezdődik lapos pillantá-
sokkal, majd terjedni kezd, hogy a szőkét valaki ismeri közülünk, 
kétgyerekes anya állítólag, partin esett teherbe mind a kétszer, a 
volt partnerét keresem a szememmel, mint mások is, de csak a 
feleségét találjuk, még nem gyanít semmit. 

Amatőr csillagász ismerősöm távcsövével pásztázzuk a 
várost, a távoli lakótelep tízemeletes házainak balkonjait 
vizsgáljuk, van-e arrafelé élet, de csak kihalt háztömböket, 
lepusztult falakat, rozsdás rácsokat, betört üvegeket, szél 
szaggatta, eső kimosta szerkezeteket találunk, mígnem az egyik 
balkonon friss festésű jelre bukkanunk, rettentő módon felcsi-
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gázza az érdeklődésünket, eldöntjük, odamegyünk, körülnézünk a 
házban, kapaszkodunk fel a lépcsőházban, a liftet már régen 
szétszedték, elhurcolták, viszont a lépcsőház egészen otthonos, 
látszik, valaki takarítja, a békés múltat idézi, amikor jólöltözött 
polgárok jöttek-mentek itt le-föl, fizetett házmester mosta fel 
hetente, felérünk arra a bizonyos emeletre, gyereksírást hallunk, 
egy igen idős asszony áll a nyitott lakásajtóban, no, végre valaki! – 
kiáltja, s a kezét nyújtja felénk, itt ez a pici gyermek, ráhagyták, 
senkije nincs, ő maga pedig bármelyik nap bevégezheti, szeretné, 
ha átvállalná valaki tőle ezt a terhet, az ő korában e feladattal 
képtelenség megbirkóznia, rendben, feleljük, magunkkal visszük, s 
a hároméves forma kisgyereket a hónom alá kapva ereszkedünk 
lefelé, nem rúgkapál, hozzám simul, kapaszkodik, apjának szólít 
azonnal, s mint fiammal élek le vele éveket, mígnem egyszer 
eszünkbe jut az a ház, ahol összehozott bennünket a sors, 
felkerekedünk, tízéves is meglehet ekkorra, vidáman cseverészünk 
útközben, megtaláljuk az épületet, teljesen rendbe tették, ahogy 
elmúlt az az elátkozott időszak, megint emberi képet kapott a 
világ, benne a ház is, csak az öregasszony emelete maradt árva, 
amint felérünk megüresedett lakásának szintjére ugyanaz a régi, 
keskeny függőfolyosó vezet az ajtajáig, az ajtó tárva nyitva, 
lengedez a magaslati huzatban, a folyosó kifelé lejt, lekonyult az 
évek alatt, elfáradt benne az anyag, minden lépésünknél az a 
benyomásom, lecsusszanunk a mélybe, de végre az ajtóhoz érünk, 
belékapaszkodunk, a tetejét markoljuk meg két oldalról s 
lógódzkodunk rajta, mint a hintán, lenget minket a huzat, mi 
magunk is lendítjük magunkat a lábunkkal, micsoda boldogság! – 
hintázunk! – hintázunk! – ha láthatná ezt az öregasszony! – 
lengünk a mélység fölött s óriásikat kacagunk a fiammal. 

Ránk sötétedik, behúzzuk a függönyöket és az asztali 
lámpámat felkapcsolva csöndben üldögélünk a félhomályban, alig 
szólunk egymáshoz a párommal, várakozunk, igen, várjuk 
valakinek az érkezését, erre az estére ígérte magát, repül állítólag, 
illő volna kimennünk elé a reptérre, de nem tudjuk, melyik 
járathoz, sőt, igazából valahogy azt sem, ki ő, és honnan érkezik, 
esetleg idecsörög majd, ha kicsekkolt, se tévé, se könyv, se zene, 
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ülünk, nézzük egymást, megszólal a kaputelefon, egy utast 
hoztam! – mondja a hang, kipillantok az emeleti ablakon, taxi áll a 
ház előtt a bejárattal szemben, volt családtagunk kászálódik ki 
belőle, nahát! – ő? – és rohanok le a lépcsőházban, már a járdán 
áll, mellette egy asszony, nem ismerem, meg a taxisofőr, 
meglehetős szívélyesen elköszönnek egymástól, tisztára, mintha 
nem is csak a reptértől idáig töltötték volna együtt az időt, azok 
ketten visszaszállnak a kocsiba és elhajtanak, összeölelkezünk volt 
családtagommal, furcsán komor az arca, picit sápadt is, mint akire 
régen sütött napfény, úgy tűnik, annyira nem is örül ennek a több 
év utáni találkozásnak, fölmegyünk a lakásba, de azt mondja, nem 
ülne le hosszan, azt javasolja, inkább mi kerekedjünk fel és 
kövessük abba az északi városba, ahol most él, hm, él? – 
gondolom, viszont a várost úgy megkívánom látni, de úgy! – a 
párom is egészen belelkesül, s a következő pillanatban minden 
készülődés, utazás nélkül már ott is találjuk magunkat, állunk az 
egyik külvárosi utcán a nyári éjszakában, de csak mi ketten, a 
családtag sehol, északi hűvös nyáréjszaka ez, ahol nem fázol, 
mégis megborzongsz a valahonnan távolról sugárzó hidegtől, 
elindulunk a sarok felé, ott égnek az utcai lámpák, s ahogy 
ráfordulunk a kivilágított, széles, végeláthatatlan sugárútra hirtelen 
máris a központba érünk, évszázados épületek szemkápráztató 
sora jobbra, balra, alig néhány autó mozog, járókelő se igen, 
összeölelkezünk a párommal, csókot nyomunk egymás arcára, 
csillog a szemünk és kéz a kézben lépkedünk a lassan vastagodó 
hóban, csikorog a lábunk alatt, hullani is elkezd, s a lámpák 
fényében ragyogó, már teljesen téli tájban összekapaszkodva 
sétálunk szívünk gyönyörűséges városában. 

Olyan ötven méter lehet közöttünk, mikor felfigyelek rá, a 
biciklijét tolva közeledik szembe a járdán, haladunk egymás felé, 
langaléta alak aprókockás pepita zakóban, gyérülő szőke hajjal, 
már nem fiatal, valahol negyven és ötven közötti, micsoda 
vékonyka égimeszelő, nahát! – s fordulok is vissza belső vilá-
gomba, csak amikor már alig néhány méter választ el kettőnket, 
észlelem, hogy nem fog elmenni mellettem, kiszúrt magának, 
hozzám lép, s egy tenyérnyi, szórólapszerű kiadványt dug az 
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orrom alá, a másik kezével a biciklit tartja, ahogy olvasom a rövid 
címet, azzal egy időben kérdezi fennhangon, mit tud ön a 
jövőjéről? – már megint egy szektás! – ez az első gondolatom, 
majd agyam feldolgozza az információt és meglehetősen hűvösen, 
hol a lapra, hol a szemébe tekintve válaszolok, az ön lapocskája 
túlságosan hitvány ahhoz, hogy elférjen rajta bárki jövője! – 
elköszönök, elrántja a lapot az arcom elől, elköszön, nem nézek 
hátra, megyek, ahova indultam, útközben egyre visszahallom saját, 
épp csak kimondott mondatom, meglehet, egyetlen sorban is 
leírható a jövőm, hát igen, honnan tudhatom? – akár rögtön itt az 
úton átmentemben is elcsaphat egy autó, pláne, ha így kissé 
feldúltan merengek, de meg igazam is volt, mi köze az én 
jövőmnek saját fizikai létemhez? – nélkülem is folytatódik, akárki 
is ez a fickó, talán nem voltam vele túl önhitt, gőgös, csak mert 
pillanatnyilag éppen semmim sem fáj, és kevésbé vagyok 
megzsarolható állapotban, mint mikor éppen kínoz a testem.  

Régi nőismerősömmel estére találkozót beszéltem meg a 
város egyik presszójába, de addig még van időm, s azon a 
statisztikai adatfeldolgozáson agyalok, amit a hírhedt bűntény 
felderítéséhez kértek tőlem, betérek a szállodába, melynek 
széfjében az anyagot tartom, felviszem a bérelt szobámba, majd 
leballagok a bárba meginni egy kávét, a hall üvegén azt a sötét 
limuzint látom az épület előtt, amelyikre pár órával korábban az 
utcán figyeltem fel, követett, a pultoslány odasúgja, lakik itt a – és 
mondja a szobaszámot – egy igen jó nevű külföldi professzornő, 
statisztikus, ha bármiben kétségeim vannak, vagy úgy érzem, jobb 
megkonzultálnom valakivel, ő biztosan szívesen a segítségemre 
lesz, s bedug a konnektorba egy egyszer használatos kávéfőző 
egységet, sohasem láttam még ilyet, akkora, mint egy szúnyogirtó 
párologtató, ahhoz hasonlóan is néz ki átlátszó műanyagból, 
annyira felkelti az érdeklődésem, tisztára megfeledkezem a 
feladatomról, figyelem, amint a víztöltet felbugyog, gőze a 
kávétölteten átpréselődik, majd az alátartott pohárba néhány 
másodperc után kirotyog, kihúzza az egységet s behajítja a 
szemétkosárba, mekkora ötlet! – fölhörpintem a kávét, indulok 
fölfelé, a lépcsőfordulóban hozzám fordul a fikusz mellett 
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várakozó elegáns, nagyjából korombeli asszony, bemutatkozunk, 
kiderül, a professzorasszony, akiről a pultoslány beszélt, figyel-
meztet, mennyire aprólékos feldolgozást igényel az ügy, mennyire 
magas szintű statisztikai ismeretekre, fejlett metodikára lehet 
szükségem a munkám során, szakirodalmat is ajánl, sőt, egy 
vaskos könyvet a kezembe nyom, rám mosolyog, biccent és indul 
le a lépcsőn, fönn a szobám ajtaja tárva nyitva, belépek, a bútorok 
földöntögetve, két fiatal férfi elrohan az ajtó előtt, ismerősek, őket 
láttam a limuzinban, egyikük kezében a feldolgozandó anyag, 
úgysem érhetem őket utol, szépen komótosan leereszkedem hát a 
bejárathoz, a pultoslány a hall vastag szőnyegén hever, talán 
halott, talán nem, a portás fölötte térdel, telefonál, mennem kell, 
várnak, nincs több időm, úgysem segíthetek, majd a mentők, 
elindulok a presszó irányába, a vendégek egy része kinn ül a 
járdára telepített asztaloknál, megvilágítják őket az utcai fények, az 
asztalokon kis kerámiaedénykében égő gyertya, itt nem látom az 
ismerősöm, a nyitott bejárati ajtón keresztül átvizsgálom a benti 
arcokat, azok között sincs, aztán, ahogy megfordulok, hogy újra a 
kintieket vegyem szemügyre, vagy, hogy leüljek valahová és 
megvárjam, míg megérkezik, rám nevet egy arc, pufókabb, mint 
amilyennek őt korábbról ismertem, mellette a barátnője, odalépek 
hozzájuk, megpuszilom mindkettőt, mit kértek? – kávé jó lesz? – 
s eszembe jut a szállodában látott ötletes kis főzőgép, vajon 
ezeknek itt van-e hasonló? – majd az érzést babrálom, amit a 
puszikor éreztem az ismerősöm pofiját érintve, kihízott, szinte 
hihetetlen, hogy ez ő maga, s ahhoz képest, hogy pirospozsgás, 
mégis mennyire hideg a bőre. 

A drótkerítésen átbeszélve társalgunk a férfival, viszonylag 
távol állva egymástól, nem férünk egymáshoz közelebb, valaki 
otthagyott egy teherautót a kerítés tövében az én oldalamon, 
annak a platója fölött látjuk egymást, pontosabban csak egymás 
fejét, zavar, hogy időnként szinte kiabálnom kell, meghallja, amit 
mondok, és én magam sem veszem ki tisztán minden szavát, 
felmászok hát a teherautóra s átugrom a portájára, így sokkal 
kényelmesebben folytathatjuk a társalgást, ahogy lehuppanok, 
átvillan az agyamon, nem lesz könnyű visszamásznom, pláne ha 
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valami miatt hirtelen lesz rá szükségem, elég ideges fajta, ráadásul 
alamuszi, most is beteget tettet, pedig a vak is látja, semmi baja, a 
kezében fűrész, az ágakat készül levagdosni a bodzabokorról, 
amiket hozzádörgöl a szél a szomszéd ház csatornájához és 
kísértetiesen nyikorognak, főleg éjjel kibírhatatlan, mondja, néha 
köhent egyet-egyet a látszat kedvéért, meg ne irigyeljem a 
szabadságát, évek óta otthon, leszázalékolva tengeti a napjait, ó! – 
szegény! – hagyd már a fenébe azt a köhécselést! – nem rohanok 
a biztosítóhoz! – szólok rá kissé ingerülten, mert? – kétségbe 
vonod a bajomat talán? – szegezi nekem, s elhajítva a kézifűrészt, 
mint egy felajzott vadállat ugrik a bejárati ajtó felé, no, ez az, ettől 
tartottam! – kapaszkodom föl a kerítésre, de nem könnyű, ezen az 
oldalon nincs teherautó, ami lépcsőül szolgálna, tudom, a 
fejszéért rohan be, amit az ágya mellett tart, mesélte, anélkül le 
sem fekszik, meg ne simogatná, olyan üde, hűvös a vasa, minden 
nőnél gyönyörűségesebb megérintenie, úgyhogy nem vonom 
kétségbe a baját, csak nem légútinak gondolom igazából, s már 
hallom, kifelé rohan, csapódik egy belső ajtó, a teherautón 
vagyok, amikor kivágódik az udvarra, ordít teli torokból, még egy 
ugrás meg néhány lépés, és ha utánam hajítja a fejszét, sem érhet 
el, a szomszéd ház takarásába kerülök, átmásznia pedig neki sem 
egyszerű, azalatt egérutat nyerek, ólmos a lábam, alig visz, lihegek, 
az agyamban pedig egyre az zakatol, minek kellenek nekem az 
ilyen beszélgetések, az ilyen emberek? – a francba velük, a 
francba! 

Minden, amit beépítek, azonnal a felét éri! – vezet körbe a 
házon, régi hosszú parasztház, bárkit megkérdeznék, ledózerolná, 
ő megvette, felújítja, pedig néhol még a mennyezet is 
beszakadóban van, fellátni a cserépig, a falak a nedvességtől 
omladoznak, és nincs olyan tenyérnyi hely sehol, amivel ne 
kellene foglalkoznia, viszont amikor belépünk az első szobába, 
mintha egy múzeumba lépnénk, kezdem őt megérteni, az 
éjszakában, zseblámpája fényénél, ahogy körbevilágít, megakad 
szemem a cserépkályhán, hideg, mégis, mintha csak úgy dobná 
magából az iszapszén gerjesztette meleget, óvatosan nyúlok 
hozzá, a szoba üres, napközben dolgoznak benne, vésik, vezeté-
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kezik, vakolják, ott állunk a kályhánál ketten, a felesége nem jött 
velünk, amannál a házuknál maradt, neki elege van már ebből az 
eszement ötletből, igen, akár féltékeny is lehetne rá, meglehet, az 
is, valamennyire őt magát helyettesíti a párja életében, állunk, és 
megérzem azt a régi vályogfal, bagófüst, iszapszén, bor, 
macskaszag meleget, ami az efféle szobákban lenni szokott, 
sóhajtok, ó, micsoda kozmikus távolságba került! – megyünk 
tovább, hátra, a hátsó szobába, a kamrába, iszonyat állapotok 
mindenfelé, ránéznem is fáj, én ezt nem bírnám el, bennem ennyi 
erő nincsen már, mintha az egész épület a mellkasomra 
nehezedne, a levegőt is alig szedem, ifjúkorom mindent kibíró, 
semmitől sem riadó ereje imbolygó fényecske csupán bennem, 
mint lámpájának ide-oda ugráló csóvája a kinti és benti 
csillagtalan koromsötétben, és hitem sem több felesége hiténél, 
mert régóta úgy vagyok, ahogy ez a ház, bármi kerüljön is rám, 
belém, onnantól azonnal csak a felét éri, és lefelé ereszkedve a 
tizenkét lépcsős kongó, hordók nélküli pincébe a nyirkos, 
penészes téglaboltív láttán azt kérdezem magamtól, akarnék én itt 
jókedvvel borozgatni? – nem! – ő tényleg szeretne? – vagy csak 
egy másik romba, kapcsolatuk szétázott, kiüresedett torzójába 
nincs már szíve befektetni? – ó, ha most ránk temetik ezt az 
egészet, kriptának is tökéletesebb, mint pincének! – s ahogy 
lépegetünk fölfelé alig hiszem el, hogy most csodák-csodájára 
megszabadulok, és felérve biztos is vagyok benne, nem szaba-
dultam meg, és soha, de soha nem szabadulhatok már. 

Zuhog az eső odakinn, emeleti lakásunkban jól hallom, 
ahogy a szél a csatorna bádogjához veri a lezúduló cseppeket, 
élvezem, gyerekkoromtól szeretem a bővizű zivatarokat, nyílik a 
lakásajtó, párom és barátnője tocsog be bőrigázva, kacarásznak, 
ledobálják magukról a csuromvizes felsőruházatot, színházban 
voltak együtt, nélkülem, én egyes darabokat járok el megnézni, 
jobbakat, mint a mai, beveszik magukat a fürdőszobába, kár, 
tovább vetkőzhettek volna a folyosón, a nyitott ajtón pont 
odalátok, igazán nem bántam volna, ha kislány módra prüszkölve, 
sikongatva, hajukból rázva a vizet anyaszült meztelenre vetkőznek 
előttem, olyan aranyos, játékosan bizalmas lett volna, mi a 
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párommal csak kettesben egyébként ezt megcsináljuk, hallom, 
ahogy megengedik a csapot, tesznek vesznek odabenn, csörög a 
telefon, felveszem, külföldi barátom hív, végigdőlök a díványon, 
fülemen a kagyló, nagyhangon kérdezi, most ugyan mit kezdek 
majd a két nővel, el ne maflázzam, kukkantsak már be a 
fürdőszobába, míg nem késő, míg fel nem öltöznek, nincs-e 
szükségük valamilyen segítségre, te meg honnan tudod? – 
álmélkodom, ekkor párom csüccsen le mellém a dívány szélére 
fürdőköpenyben, mondd meg neki, a saját feleségét kommendálja 
grupiba, ne a tiédet! – csak nem hagyod, hogy súgjon? – 
hahotázik a barátom, szép az a sárga plüssköpenye! – baromi 
csinos! – a kis duciról a fürdőszobában mit tudsz mondani? – 
akarod, hogy mi is beszálljunk? – átpillantok a notebookomra, 
kikapcsolva, más webkamera nincs a lakásban, aztán az ablakra 
téved a tekintetem, még sötétedéskor behúztam rajta a függönyt, 
nahát! – a barátom a napsütötte udvarról orrát az üveghez 
nyomva, hogy belásson kintről a sötétebb beltérbe, széles 
vigyorral bámészkodik befelé, függöny sehol, az ablak a régi, 
lebontott parasztházunk udvarra nyíló oldalablaka, ott áll a 
gangon, mellette, kissé hátrébb a felesége, ő nem leselkedik, csak 
meghúzódik mögötte szolidan, pattanok föl, nem az ajtón 
rohanok ki, az ablakot tárom fel széles mozdulattal és egy 
szökkenéssel már kívül is vagyok, átölelem, aztán átölelem a 
feleségét is, ragadós, rúzsos puszit nyom az orcámra, hát persze, a 
szája kihúzva vastagon, ahogy náluk szokás, mekkora boldogság 
éreznem őket! – mennyire ritka öröm, mit is adjak nekik 
hirtelenjében, mivel kényeztessem őket? – no! – hiszen ott a 
Murcsi! – mostoha nagyapám pej lova ott bóklászik a körtefa 
alatt, biztosan nem mostanában lovagoltak, nosza, pattanjatok 
csak föl, nyargaljatok egyet az udvarban! – biztatom őket, vágtat a 
ló a szűk helyen, fordul, dobban, szál a por, fű sincs még, mint 
később, csak köves agyag, el ne süllyedjen az öreg a stráf-
kocsijával, hol ők ülik meg a kancát, hol én magam, majd a 
hűséges állat már csak egyes egyedül száguldozik, ott állok az 
udvar közepén, kerül az állat jobbról, balról, megfékezni nem 
bírom, egészen kicsi vagyok hozzá képest, akkor női sikoly 
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verődik fel, állj a fához közelebb! – bújj szorosan a törzséhez! – és 
én megteszem, de arccal kifelé, hogy lássam, mint viharzik az élő 
anyag a világban, kavarog, s beégessem idegeimbe a félelmet, a 
bátorságot, a létet, a múlást, az időt. 

A szűk balkonra települünk ki, egy szál fürdőnadrágban 
beszélgetünk, én napozom is, ő az árnyékos sarokba húzódik, 
mondom neki, itt az autóm, ugorjunk le a tengerre, pár óra alatt 
odaérünk, kiveszünk egy szobát két éjszakára, töltsük kellemesen 
a hétvégét! – persze, elsősorban azért jöttem, hogy annyi év után 
újra lássuk egymást, hála isten, túlélte! – örüljünk egymásnak, 
elbeszélgessünk, viszont beszélgetni a strandon is tudnánk, és ha 
most nincs rá pénze, ez ne izgassa, a szobabérletet is megoldom 
én, csakhogy tiltakozik, a háború óta ő nem fürdik élvezetből, 
mondja, kizárólag tisztálkodik, azt is röviden, nem pazarolva a 
vizet, kijön a lánytestvére, közénk ül, leveszi a blúzát, kellemes ez 
a nyár közepi estébe hajló napfény, ahogy megtörik a város feletti 
poros, füstös, felforrósodott levegőben, melltartója pántja 
hatalmas beforrt sebhelyen húzódik keresztül, az egész lapockája 
hiányzik tulajdonképpen, pedig ő nem harcolt, nem vett részt a 
legádázabb összecsapásokban, ahol még a macskákat is legyilko-
lászták, mert mindenre lőttek, ami mozgott, megsimogatom a 
haját, rám mosolyog, hálás a simításért, a jelennek ezért az áldott 
percéért így háromasban, mert egy ideje már sem a múltban, sem 
a jövőben nem bízik, csak annak hisz, amit lát, hall, tapint, eszik, 
és így van ezzel a bátyja is, mégis, mintha nem egészen itt volna, 
pásztáz a tekintete, mintha kívülről vigyázná, senki ne merje 
háborgatni a beszélgetésünket, aztán meg elréved, valamiket lát, 
amit csak ő láthat közülünk és semmi köze a szemben lévő 
parkhoz, emeletes társasházhoz, amire, úgy tűnik, irányul a 
tekintete, hol van már az a két gyermek, akire emlékszem 
őbennük, a saját gyermekeik is idősebbek annál, tényleg, ott az az 
íj a függöny mögött, látom az üvegen át, vajon melyikőjük 
foglalkozhat íjászattal? – szép sport! – és felállok, belépek az 
erkélyajtón, kihozom a fegyvert, megfeszítem, jókora darab, 
majdnem olyan magas, mint én magam, épp elég lehet bánni vele 
egy gyereknek, tedd le! – mondja, túl sok vér tapad hozzá! – vér? 
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– igen, azt használtuk, ha csendben kellett ölni! – aztán rosszked-
vűen bemegy a lakásba, követjük, idegesen jár körbe, egy kép függ 
a falon, olyan gobelin féle portré, furcsán besárgult, ráköp, köröz 
tovább megkerülve a dohányzóasztalt, valamennyiszer elhalad a 
kép előtt újra és újra leköpi, minden nap megteszi legalább 
egyszer – mondja a húga, amikor ágyazunk benyúl a heverő alá, 
kihúz egy gépfegyvert, az angyalát! – egy abszolút igazi géppisz-
tolyt, aládugja a párnájának, bőven kilóg a tusa, kinyitja a 
szekrényt, kihúz egy jókora faládát, katonai láda, csurig van 
lőszerrel meg kézigránáttal, odakészíti a feje mellé, a szeme vadul 
villog, titkolta volna, legalább erre a két éjszakára kihagyta volna, 
de nem bírta, a húga megfogja a karom, gyere, aludj inkább az én 
szobámban! – és áthúz szép óvatosan magához, az ajtóban 
lekapcsolja a villanyt. 

Kinyitom a postaládát, üres, nincs benne a csekk, pedig így 
huszadika utánra mindenféleképpen meg kellett volna érkezzen 
már, nem tudom befizetni a telefondíjat, képesek és letiltják a 
vonalam, biztosan kiszámlázták, csak valahol elkallódhatott a 
számlalevél, valamiért még sincs itt, visszazárom a ládát, s 
legszívesebben azonnal újra nyitnám, meggyőződjek róla, valóban 
üres, tehetetlenségemben a kulcscsomómon babrálok, majd fel 
kell hívjam őket, küldjenek másikat, addigra persze kifuthatok a 
határidőből, lehet, ki sem postázták, direkt, hogy nyakamba 
sózzanak egy hátralékot? – végül nekik megéri, kikötik a vonalam, 
aztán fizethetem a visszakötés díját, a késedelemért a büntetést, 
mit veszítenek rajta? – szemét a világ, mindenki a másik átveré-
sére játszik! – kesernyésen bambulok ki a lépcsőház üvegajtaján, 
mikor a három tömbház közös udvarának végében a betonjárdán 
feltűnik a postás a biciklijével, no! – hátha pont most hozza, de 
legalább azt megkérdezhetem, szerinte mi az oka a késésnek, nem 
került-e véletlenül tényleg más ládájába, a többieknek érkezett-e 
ebben a hónapban számlalevele a telefontársaságtól? – ez nem is a 
régi postásunk! – veszem észre, valami új figura, picit húzza a 
jobb lábát, a kis zöld kempingbiciklijére támaszkodva biceg, elől a 
biciklin a szokásos csomagtartó, üresnek tűnik, a táskája is 
egészen soványka, abban bizony aligha lapul az én csekkem, igen, 
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könnyen lehet, nem ismerte a nevem és véletlenül összekevert 
mással, megkérdezem mindjárt, kilépek az ajtón, bevárom, 
köszönök neki, köszön ő is és menne tovább, anélkül, hogy a 
lépcsőházunkhoz kanyarodna, megállítom, kérdezem a levélről, 
dehogynem jött, kidobtam a kukába! – és tovább bicegne, miket 
beszél? – lépek utána, eszénél van? – kiáltom fennhangon, 
némelyik erkélyen azonnal ki is kukkantanak, mi ez a zaj odalenn, 
hagyjon engem békén, nem látja, fáj a derekam! – ingerült, ahogy 
felém fordul, csak nem képzeli, a maga kis levélkéje miatt fogom 
újra műttetni a hátgerincsérvem? – micsoda felelőtlenség, de hisz 
ön egy bűnöző! – hoz ki végképp a sodromból, itt embereknek 
köthetik ki az áramát, gázát, telefonját, a lakását árverezhetik el a 
fejük fölül! – grimaszt vág, micsoda önző rohadék alak maga is, 
elnézné, bénára nyomorodjak, fontos a kis irka-firkáit, meg a 
csekkecskéit kézhez kapja időben, tegye átutalásra, nekem 
gyerekem van, feleségem, hogyan tartsam el őket, ha lerokkanok, 
ki ad nekik enni, maga? – visszafordítja a kerékpárt, fenyegetően 
villog a szeme, urak! – azt gondolják, a szerencsétlen postás a 
cselédjük, a kapcájuk! – az erkélyeken egyre többen hajolnak ki, 
megértik, miről van szó és hangosan visongatnak, fujjolnak, az 
öklüket rázzák, egyesek, a közeli lépcsőházban lakók, már nagy 
dirrel-durral meg is jelennek az udvaron, köpködve szidják a 
postást, mit képzel a pimasza, majd ők megmutatják, holnap 
biztos lehet benne, nem kell bemenjen a munkahelyére, sőt, 
ahogy közelednek és egyre többen lesznek, láthatóan lincselősig 
fokozódik az indulatuk, ezt a postás is észreveszi, oda-odatekint, 
velem már nem foglalkozik egyáltalán, elkezd sietve visszafelé 
bicegni a kerékpárjával, abba az irányba, amerről jött, fel próbál 
szállni rá, hátha tekerve egérutat nyerhet, de a táska és a sietség 
miatt nem sikerül neki, erre eldobja magától a biciklit, az 
csattanva, zörögve esik a járda betonjára, maga pedig groteszken 
sántikálva futás félébe kezd, eltűnik a sarok mögött, a tömeg 
pedig utána özönöl, jókora tömeg, mintha az összes lakó, kicsi és 
nagy mind az ő üldözésébe kezdett volna, iszonyatos emberi 
hangzavarral követik, tódulnak a nyomába az utcára. 
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Ereszkedem lefelé a lépcsőházban, sietnék, de tele van 
pakolva mindenféle festéshez szükséges holmival, zsákokban 
gipsz, festékes vödrök, takarófólia, ecsetek, hengerek, tapéta 
hevernek a lépcsőfokokon, a falnak támasztva létrák, kerülgetem 
őket, néha belebotlom valamelyikbe, zörög, csörög, puffan, ahogy 
odébb csusszan, lejjebb rántom, az egyik lépcsőfordulóban 
meglepetésre hivatalnok ismerősöm téblábol csurom festékes 
munkaruhában, leállok pár szóra beszélgetni vele, nem 
magyarázkodik, a családomról kérdez, én az övéről, ezt a 
helyzetet itt nem érintjük, szlalomozom tovább a kijárathoz, az 
utcán a kapu előtt kerekes székek állnak, mint minden kapube-
járóban, belepattanok az egyikbe, még viszonylag virgoncul 
tekerem, még nem vénültem, tehetetlenedtem igazán bele, most 
még elég jó tempóban haladok a városközpont felé, többeket 
megelőzök, persze engem is van aki leelőz, a még fiatalabbak, s 
akiknek motoros székre futja, az utóbbiak nem is a járdán, hanem 
az úttesten suhannak, ahol korábban autók jártak, viszonylag nagy 
a forgalom, egyre nagyvárosiasabb, már nem is a mi városunkra 
jellemző, egyre többen kerülgetjük, taszigáljuk egymást a járdán, 
összekoccanunk, némelyek gyalogosan közlekednek, köztük két 
suhanc, az egyikük egészen csenevész, jóval gyerekebb még a 
másiknál, a kettővel-hárommal előttem haladó nőt követik, a szék 
könyöklőjére akasztott retiküljét babrálják menet közben, szólnék, 
de úgysem hallatszana odáig a kiáltásom az utca zajában, hát 
próbálom inkább utolérni, figyelmeztessem, szerencsére a 
forgalmi lámpánál megáll, no, most befogom, szólok neki, jobb, 
ha azt a retikült az ölébe veszi! – ekkor a kisebbik gyerek felrántja 
a zipzárt, valamit kiemel, és mind a ketten a keresztbe menő 
kamion, autóbusz és motoros kerekes szék forgalom között 
átrohannak a túloldalra, én ezt már nem tűrhetem, kivágódom a 
székből, áttörök az előttem állók között, a lámpa éppen zöldre 
vált, asszonyom, meglopták azok ott ketten! – kiáltom, és utánuk 
eredek, ahogy az a koromból telik, közeledem hozzájuk, hátul a 
kicsi még nem fut igazán gyorsan, be is érem, elkapom a 
grabancát, felemelem a levegőbe a ruhájánál fogva, mit loptál el te 
ördögadta? – nem loptam én semmit sem! – nem? – na, mutasd 
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csak a kezed, mit szorongatsz! – egy gyógyszeres dobozt 
markolász, üres, átkutatom a ruháját, ott sincs semmi, átadtad a 
haverodnak? – mondd meg, mit vettél el a nénitől! – s lekeverek 
neki két pofont, ekkor az idősebbik srác, aki visszafordult, hátha 
segíthet a kisebbiknek teli torokból ordítani kezd, ez a szadista 
állat veri az öcsémet! – felém fordulnak az arcok, keresztültekerve 
az úton a nő is pont odaér, nekem esik, nem szégyelli magát, vén 
marha, bántani ne merje azt a szerencsétlen kisgyereket! – na de 
asszonyom, meglopta, a szemem láttára lopta meg, ellenőrizze 
csak a táskáját, mi hiányzik belőle? – a nő leakasztja a retikült, 
széthúzza rajta a zipzárt, ez meg hogy van, hiszen a gyerek már 
széthúzta! – belepillant, nem hiányzik ebből semmi, vén szatír, 
hívom is a rendőrséget! – s kiemelve egy lapos gyógyszeres 
dobozt módszeresen nyomkodja, láthatóan tárcsázza a számot. 

Le-föl sétálok a bolhapiacon, imádom ezt a zsibvásárt, 
évtizedes cuccok hevernek a puszta betonra, vagy nejlonfóliára 
kipakolva, azt gondolhatnám, ugyan ki a csodát érdekel ez a 
rengeteg bóvli, de mindig akad, akinek pont valamelyik ócskaság 
hiányzik a boldogságához, vagy ha nem is vesz semmit, csak 
mintha egy múzeumban sétálna, bóklászik, mint én most, akkor is 
megéri neki kijönnie, magáért a puszta élményért, viszontlátni 
egykori álmai tárgyát, amit annakidején bizony nem engedhetett 
meg magának, vagy éppenséggel volt hétköznapjai apró darabjait, 
melyekről már teljesen elfeledkezett, s most keserédes pillanatokat 
gerjesztenek a lelkében, így járogatok, kezem nadrágom zsebébe 
dugva, felszabadultan, mert nincs célom, s ha mégis megbabonáz 
valami mütyür, minden bizonnyal ki is tudom fizetni, nem úgy, 
mint sokszor a boltban, élvezem a napfényt, a jókedvű, 
vadászgató szempárok villanását, azt a különös hangulatot, ami 
ebből a kicsit keleties, piacozó gyülekezetből árad, láss csodát, 
ugyanazokból a polgárokból, akik pesszimista, savanyú orszá-
gunkat is alkotják, már néhány perce nézegetek egy öreg 
Moszkvicsot, körbejárom, hihetetlen, mennyire eredeti állapo-
tában őrizte meg a gazdája, annyi, hogy a motorját kivette a 
motortérből, s leállította a gépkocsi elé, szóba elegyedünk, azt 
mondja, ha valakinek csak a motorra, vagy csak a kasztnira lenne 



174 

szüksége, hadd vigye, logikus, gondolom, bár vétek érte, egyben 
igazán érték, kínálja, indítsam be nyugodtan, ha gondolom, 
hallgassam csak meg a hangját, milyen fain, már hogyan 
indítanám be, külön a motort nem lehet beindítani! – ellenkezem, 
de! – fordítsa csak el a slusszkulcsot, benne van a zárban, ez 
mindenhogy beindul! – én megsajnálom, majd még elkezd itt 
ugrálni ez a szerencsétlen, makulátlan motor a kövön, össze-
vissza verődik, engem ugyan ne hibáztasson, mások is 
odagyűlnek, észreveszem köztük a barátomat a családjával, odaol-
dalazok hozzájuk, kézfogás, vállveregetés, puszi, tárgyaljuk a 
gépet, régi emlékeinket rakosgatjuk össze, hirtelen megjelenik egy 
másik barátom, jé! – hogy kerül ő ide? – egészen messze lakik! – 
egyidősek vagyunk mind a hároman, és akkor emennek a 
barátomnak a legfiatalabb lányát minden ceremónia nélkül átöleli, 
esküvő lesz! – mondják, és a két barátom is kezet fog, össze-
ölelkezik, nekem leesik az állam, vagy harmincöt év a korkü-
lönbség, még ha a legidősebb lányt venné el, ott csak húsz, ezt 
nevezem, van esze! – int a legidősebb lány az ujjával, hív, 
félrehúz, mondja, elmeséli a részleteket, elemelkedünk a talajtól, 
fölröppenünk a piac fölé, kicsit messzebb szállunk, talán, hogy ne 
hallatsszon le miről sutyorászunk, a lacikonyha felett lebegünk a 
fölfelé szálló illatos áramlatban, nagyokat kacagunk, így akár én is 
szóba jöhetnék, nálad aztán pláne, amúgy is kedvellek, tudod! – 
tódítom neki, kinevet, de ebben a nevetésben kis kacérság és gúny 
is rejtőzik már, ugyan mit képzelek én, akár csak tréfából is, na, jó, 
menjünk a dolgunkra, szívem! – legyintek, megbillenek tőle a 
levegőben, nem gondoltam komolyan, s még körömcsipeszt 
szeretnék nézni magamnak, az előbb jutott eszembe! – 
leereszkedünk, én szépen talpra, ő egy kicsit sután, utánanyúlok, 
átkarolom, el ne essen, zavarba jövünk mind a ketten, villan a 
szeme, hogy de hát értésemre adta, hülye gondolat, az enyém meg 
vissza, hogy csak nem képzeli, azért, aztán elszégyelljük 
magunkat, puszit nyomunk egymás arcára és elköszönünk, 
megkeresem a körömcsipeszest, turkálom az áruját, válogatok, 
egyik életlenebb, mint a másik, a kialakításuk sem tetszik, odahajol 
az árus, régről ismerjük egymást, ezt itt magának őrzöm évek óta! 
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– s lefűzi kulcskarikájáról a saját csipeszét, még békebeli, más 
gyártmány ám, mint most minden! – igen, pont ilyent kerestem! – 
megköszönöm, hajdanán, amikor segítettem az ügyét nyilván nem 
ezért tettem, mégis valahogy jól esik, s a félreértés elkerülése 
végett dupla árat fizetek, mint amennyibe a mostaniak kerülnek, 
nem akarja elfogadni, de lerakom a pénzt a pultjára, a háttérben a 
barátomék csapatostól vonulnak a kijárat felé.  

Mielőtt elmennénk otthonról be szoktuk zárni az udvarra 
nyíló ajtókat, a lakást, a kamrákat és a padlást, az utcai kapun 
nincs zár, csak rigli, átnyúl az ember a tetején, elhúzza, s már 
benn is van az udvarban, sokan ismerik, jobb, ha az ajtókat zárva 
tartjuk, a kamrában ilyenkor vetünk egy pillantást a villany-
kapcsolóra is, hogy a belső helyiségben, ahová nem lehet belátni, 
nem felejtődött-e égve a villany, teszem a dolgom reflexszerűen, s 
már indulnék a kapuhoz, amikor átnyúl rajta egy kéz, elhúzza a 
riglit és belép rajta egy ismeretlen férfi, emlékszik a rongybabára, 
amit az első szerelmétől kapott? – kérdezi, emlékszem, hogyne 
emlékeznék! – biccentek – a kollégiumban az ágyam fölött lógott 
a falon éveken át, átkötve egy valamikor a kedvesem által hordott 
babos kendővel, beléfészkelték magukat a poloskák, végzéskor 
megpróbáltam végleg kiirtani őket, hogy haza hozhassam a babát, 
betettem a sütőbe, hadd pusztuljanak a peték is, de szegénynek 
lángra kapott a kóchaja és elégett az egész! – így van! – bólint, s 
mint aki túlontúl jól ismeri ezt a történetet mered rám üveges-
szerűen, néz is meg nem is, magas beosztású vezetők néznek így, 
akiknek tekintetéből néhány év munka után apránként elszivárog 
a fény – nos, vissza akarná-e kapni az elmúlásból? – kérdezi kaján 
mosollyal a szája szögletén, ekkor újra nyílik a kapu, lassan, 
szakaszokban, és egy igen vénséges öregasszony topog be rajta, 
először úgy tűnik, őt sem ismerem, aztán meg mégis, amint 
pillantásommal letapogatom aszott vonásait, régi emlék ugrik be, 
reggel van, máris pokoli a hőség, ülök a júliusi forróságban egy 
élelmiszerbolt betonlépcsőjén, a barátomat várom, iszonyúan 
szomjas vagyok, sehol egy kút, egy fillér sincs nálam, talán ha 
kérnék csapvizet a boltban, vajon adnának-e? – bemegyek, az 
elárusítónő tiltakozik, a dolgozói mellékhelyiségbe idegent nem 
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engedhet be, de mindjárt néz valami üveget, s a pult alól előkotor 
egy fél literes vodkásüveget, valaki visszahozhatta beváltsa, de 
nem betétes, megtölti vízzel, kiadja, megköszönöm, meghúzom 
ott helyben, kiülök vissza a betonra, hátam nekivetem az oszlop-
nak, lógatom a lábam, apró kortyokban húzogatom az üveget, 
elmerengek, oda-odapillantok a villamosmegállóhoz, alkoholista 
fráter, kora délelőtt van és már piál! – sipítja felém hadonászva 
egy öregasszony, víz ez, néni! – felelem nyugodtan, hazudni sem 
átallasz? – esik nekem, csaknem rám mászik dühében, mondom, 
hogy víz! – és lassan szájával lefelé fordítom az üveget, vékonyan 
csordogál ki a maradék a betonra, az öregasszony szeme elkere-
kedik, elfordul, és szó nélkül otthagy, most látom hát újra viszont 
ijesztő vénen a kapunkon betoporogni, és fölsivít az a régről 
fülemben visszhangzó torokhang, megmondtam gané, ide ne merj 
jönni, ki ne kezdj vele, takarodjál! – és a férfi összerezzen, szél 
támad föl, ahogy szembefordul az öregasszonnyal, tehetetlen 
dühében remeg a válla s vele remegnek a bezárt ajtók, majd 
kiszakadnak a falból, kifordul a kapun, épp csak el nem sodorva 
az öregasszonyt, meglakolsz ezért, banya, ő az enyém! – s már 
nem látom, az öregasszony pedig előhalász valamit buggyos 
fekete szoknyájából, neked hoztam! – s behajítja a babos ken-
dővel átkötött fehér kóchajú babát az udvar közepébe, aztán a 
kapu lassan becsukódik mögötte s az udvari ajtók vad remegése 
elül. 

Nem messze az utcasaroktól a fák lombján átszűrt, tört 
fényben napok óta üldögél egy fura alak, középkorú, vagy attól 
fiatalabb férfi, feltűnően színesen, már majdnem csiricsárén 
öltözött, viszont meglehetősen viseltes, cseppet sem elegáns 
ruhája a szeptember végi kellemes langyhoz képest túlságosan is 
meleg, nekiveti hátát a kirakat üvegének, a párkányon, ahova 
odatelepedett kicsi hátizsák hever mellette, fejét hátradönti, 
időnként áhítattal szív egyet a cigarettájából, érdekes, mindkét 
kezén fekete bőrkesztyű, hosszan fújja ki föl a légbe a füstöt, 
majd érdektelenül figyeli az előtte a járdán elhaladókat, a sárga 
makadámút egyenetlenségein zötykölődő autós, biciklis, motoros 
forgalmat, nem szól senkihez, nem kéreget, pedig még az is 
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megfordul a fejemben, esetleg kezdő hajléktalan, s úgy látszik 
nem csak az enyémben, mert nagy néha letesznek mellé a 
párkányra némi pénzt, biccent, de éppen csak hogy, nem nézi 
meg az összeget és nem teszi el, aztán egy idősebb férfi lángossal 
a kezében közelít, látszik, egyenest neki hozza, a fura alak megint 
csak kimért udvariassággal átveszi, kinyitja kis hátizsákját, 
belesüllyeszti, majd visszazárja a zsákot, s újra a cigarettáját szívja 
már-már kéjesen, a vasútállomás felől kisebb csoport közelít, a 
menetrendnek megfelelően hol onnan a város felé, hol meg a 
városból a vasútállomás irányába élénkül meg a forgalom, a 
fiatalabbak, főleg a diákfélék gurigás bőröndöt cibálnak maguk 
mögött monoton zajjal, nevetgélnek, telefonálnak, az idősebbek 
szatyrot cűgölnek, mások nyilvánvaló munkába járóként kis 
táskájukat lengetve magukban elmerülten sietnek, hogy vagy a 
munkakezdést, vagy a végre haza menekítő járatot le ne késsék, a 
cifra sínadrágos, fehér-piros-kék dzsekis férfi most épp csak, de 
megfeszül, mintha figyelne, mintha várna valamire, fekete 
kesztyűs kezével távolabb tartja magától a cigarettáját, tekintete a 
lombok közé irányul, de látom, most nem csak úgy bambán 
mered oda, közelít a csoport, olyan tíz-tizenöt lépés és egy 
vonalba érnek vele, akkor szájába veszi a cigarettát, igen mély 
slukkot húz, benntartja, s ahogy a csoporttól kissé leszakadva 
igyekvő idősebb nő elé ér, kirakatüvegnek támasztott fejét előre 
emelve teljes erőből kifújja rá a füstöt, kékes felhője körbeöleli a 
nőt, az észre sem veszi, halad tovább, kövérkés, döccenve jár, 
odaér a sarokhoz, ott gyülekezik az egész csoport, valami 
járművet akarhatnak átengedni, nem látom a szélső háztól, de a 
vezető inthet, menjenek, mert megindulnak hirtelen, forgalmi 
lámpa nincs ebben a kereszteződésben, már mind nekiindultak, a 
leghátsó is az út közepén tart, csak az idősebb nő kászálódik még, 
kicsit magas a járda pereme, a makadám is, tudja, csúszós, 
óvatosan szeretne lelépni az útra, s ahogy végre megteszi, bár ne 
tenné, túl késő! – hatalmas panorámabusz üveges eleje nyomul 
elő a sarkon, már képtelen megállni és az asszonyt maga alá 
gyűrve félig a sarkon befordul, az összetrancsírozott test 
nagyjából az egyharmadánál sötétlik alatta, sikítások hallatszanak, 
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a vezető kiszáll az ülésből, az utasok mind bámulnak kifelé, de 
nem látnak semmi érdemlegest, ugyanakkor tudják, valami nagy 
baj történt, tömeg verődik össze, a sofőr tehetetlen nyugalommal 
lehajol, benéz a busz alá, megpróbálja a testet oldalra kihúzni, 
nem sikerül neki, annyira beszorult, vér kezd csordogálni alóla, 
többen is telefonálnak, a fura alak ott ül tovább a kirakat-
párkányon, feje újból az üvegnek vetve, apró szívásokkal 
cigarettázik, mélán eregeti fölfelé a füstöt és cigarettát tartó 
bőrkesztyűs keze oda nem illőn feketéllik a szeptemberi kellemes, 
lombok enyhítette napsütésben. 

A piaccsarnok lassan bezár, nehéz vaskapujának egyik 
szárnya már becsukva, a nyitott szárnyon át sincs semmi mozgás, 
jócskán elmúlt dél, azért még bekukkantok a pékségbe, hátha 
akad valami maradék, egy olivás stangli, mondjuk, az jól esne, 
belépek a benti hűvösbe, csönd van, mindenféle illatok lengnek, 
abból is a maradék, mégis átható, az elárusítók asztalsorai közt két 
takarító söpröget, a pékséghez át kell mennem a túloldalra, jobb 
oldalról üzlethelyiségek mellett haladok el, virágbolt, tejkimérés, 
könyvárus, ajándéktárgyak, húsbolt, halárus, állateledel, vala-
mennyi bezárt már, valószínűleg a stanglival most nem lesz 
szerencsém s úgy is van, leengedve a rács, lekapcsolva a fények, a 
polcok benn üresek, fordulok vissza, a túloldalon, a bejáratnál egy 
alak tűnik fel öltönyben, jön velem szembe, fiatalosan mozog, jó 
kötésű, a kezében méretes kalapács, vaskos feje a bokájáig leér, 
érdekes, mi a fenét akarhat ekkora kalapáccsal? – nem sietek, ő 
sem, egyszerre érünk az ajándéktárgyak üzlet kirakatához, s ő 
minden teketóriázás nélkül, mint aki pontosan tudja mit tesz és 
miért, nagyot lendít oldalt a kalapácsával és a kirakat üvegét 
egyetlen csapással ripityára bezúzza, az üveg mögötti zsúfolásig 
tömött polcokról az áru az üvegtörmelékkel együtt recsegve-
csörömpölve borul ki a csarnok betonjára, a kalapács újra meg 
újra lendül, lesújt, végigszánt az összes polcon egyenként, állok, a 
lábamhoz porcelán és cserép nippek darabjai gurulnak, van ott 
minden, majdnem egyben maradt teknősbéka, letört szárnyú 
bagoly, szakállas Zeusz fej, híres épületek makettjeinek csonkja, 
valami mecset- vagy bazilikakupola, templomtorony, fél minaret, 
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de van kutya eleje, derékba tört Buddha, puttonyos törpe a 
csákánya nélkül, feszület alja, amott a töviskoronás fölső része 
külön, farkatlan dinoszaurusz, Ámon csorba tollkoronával, az 
ankhja sincs már a kezében, levegőben guggoló kislány, senkinek 
furulyázó pásztorfiú, féllábú focista, vitorlájától fosztott vitorlás, 
kicsivel korábban még Mujalakán táncoló Siva három kézzel, 
csövetlen égetett cserép ágyú, hiányos sakkfigurák, Jupiter már 
üres trónja, táncoló székely paraszt a partneréről leszakadva, 
Neptunusz szigonya a testétől elvált karjával, száratlan 
virágcsokor, ebben a karambolban örökre tönkrement autó és 
motorkerékpár, nyitott, féloldalas porcelán Biblia, benne csupa 
félmondat, festett poén és igazság táblácskák, „aki szelet vet 
vih…” – állok, ítéletnapi a pusztulás, a két söprögető munkás is 
csak elhűlten figyel, majd az egyik közelebb mozdul, merőleges 
nyelű lapátjára óvatosan elkezdi fölkotorni söprűjével a 
törmeléket, fölemeli a kuka fedelét, belezúdítja, az öltönyös férfi 
is szünetet tart, végigpásztázza a terepet, láthatóan elégedett, 
szabad kezével zsebébe nyúl, festéksprayt húz elő, az ajándékbolt 
bejárati ajtajához lép és az épen maradt ajtóüvegre szálkás 
nagybetűkkel felfújja VIRGO, majd egy spirált fúj még alá, olyan 
galaxisfélét, végül a kalapácsot nyugodt mozdulattal beállítva a 
törmelékes polcra kimért járással elindul a kijárathoz. 

A kemence sutja annyira szűk, hogy csak egészen pici 
gyerek fér bele, vagy egy macska például, annak kiváló zug télidőn 
végigaludni a napot, én már nem férek oda, legfeljebb ha 
beleállok, fönn, ahogy csúcsosodik a kemence, már több a hely, 
ráhasalok az oldalára, átható a melege, álmosító, megértem a 
macskát, csak hát nekem, félig állva, kényelmetlen itt 
heverésznem, inkább az asztal alá mászom be, ott vastag szalmán 
alma, dió, kukorica, az imbolygó fényű petróleumlámpától is 
áthatóbb az illatuk, még én is elférek, onnan lesek kifelé, kará-
csonyfa nincs, mint otthon, annyi a karácsony, amennyi az asztal 
alá befér, s ahogy hozzábököm az orrom a kukoricához egyszerre 
egész pótkocsinyi sokasodik belőle, friss, ma törték, le is fosz-
tották rögtön, az udvarunkban a traktoron púposodik, a meg-
rakott pótkocsi közepében ülök, nem tudok betelni az érintésével, 
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az illatával, az esti hűvösben fölér a tündöklő, októberi csillag-
árban úszó égig, két férfi zsákba szedi oldalt, vállra veszik a 
zsákot, görnyedve kapaszkodnak vele a padlásra, nagy robajjal 
szórják szét odafenn, lassan szemerkélni kezd az eső, arcomra, 
kitárt kezemre hullik, a saját könnyem az, fiú és férfisírásom egyre 
szaporább cseppjei potyognak áztatón, egy könyv miatt szipogok, 
ajándékba adtam, de felpofoztak érte, lyukas kőút kátyúin 
dübörgő motorkerékpáron távolodom a kedvestől, rázza a vállam 
az út és a búcsú, mögöttem bölcsen összecsukódik az erdő 
lombja, majd alföldi, hideg hajnalban emlékezem egy másik nőre, 
szivárog belőlem a lénye, katonai parancsszavak pattognak, 
gépfegyver ropog elszórtan, kivégzik a múltat, s csak úgy zuhog 
már, a férfiakat siratom, akik a zsákot cipelték, omlik a fájdalmam 
odafentről, elborít mindenkit, nem fiatal asszonyi szempár 
szegeződik rám, szemem fénylő tócsáin áttör a csicsogó nevetés, 
és felderül foltokban az ég, szikrázó napfény ömlik a szobába, 
csíkban esik be a szőnyegre a nyitott ajtón, beléheveredem, a 
beszökő januári hidegtől mezítelen testem végigborzong, 
egyszerre melegít és vacogtat, behunyom a szemem, óriás, vén 
almafa alatt ücsörgök kantáros napozóban, az élet, ahogy a 
tűzhelyen forrásnak induló víz, épp csak sziszegve bugyogásnak 
indul bennem, mosolyog rajtam a Nap, s széles vizek tükrös 
felszínét melegíti, úszom benne hanyatt, megcsillan egymásra 
boruló szempilláim között a verőfény, és a felhevült betonon 
testem mellett nyugvó kezem szinte égeti, hátam teraszunk 
ajtajának döntve, szemhéjam piros hártyáján át is kristálytisztán 
látom a jövőt, nézem és gyönyörködöm, mennyire nagyszerű is a 
dél, amikor hazautazva a kapuban megpróbálom kitalálni, mi az 
ebéd, ülök az asztalnál, szemben a tükörből ifjan, bozontos 
szemöldökkel tekintek vissza magamra, előttem széles karimájú 
tányéron sült hús, spenót, aranyló furmint talpas pohárban, diós 
hájas sütemény, pirosló kályhán sistergő alma átható aromája 
terjeng, forró vízben elkevert lekvárt szürcsölök tea helyett, szűk, 
kollégiumi szobájában átkarolom a kedvest, magadnak kell 
döntened! – mondom, megsimítom, ő kigombolja a blúzát, pár 
hete házas, ez a búcsúja lesz, s ahogy ledőlünk a nyikorgó vassod-
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ronyos ágyra, körénk omol a fűzfa lombja, akár egy sátor, úgy 
vesz körül, mellettünk az utcán emberek járnak, egymás ölében 
ringatózunk, kuncogunk, s lecsusszanunk a vidéki vasútállomás 
fényeiben a szemben lévő domboldalon síléccel, nem látni a 
huppanókat, átbukfencezünk egymáson, forró bőre és a hó 
hidege számba keverednek, s egyre több lesz ebből a hidegből, 
ünnepekkor is kikezd a fagy, autóban ülök a folyam partján 
órákon át, örvénylik, még jég nélkül, de már higanyos sűrűn, 
nézem, ahogy jön, és továbbfolyik az ár, sodródnak bennem is 
gyanús, mélybe rántó forgókkal az évek, ünnepi hideg éveim, 
álmok kerítenek és valóság, tárcsázok, kicsörög, látja a számot, 
nem veszi fel és nem hív vissza, én azokat kiiktatom az életemből, 
akik le sem szarnak! – dünnyögi a munkatársam, én nem iktatok 
ki senkit, csak azt a keveset, akire tollat, kormot borít az ördög, 
átmászom a temető kerítésén, túl későn érkeztem, már bezártak, a 
mindszenti fények a csípős szélben még a fedeles mécsesekben is 
meg-meglobbannak, sehol egy lélek, a földöntúli világosságban 
könnyen megtalálom a sírt, évente eljövök hozzá meginni együtt a 
sörünket, kaptam egyszer tőle valamit, amit akkor senki más nem 
adott meg nekem, csak ő, a poharakat, meg az üveget a 
maradékkal otthagyom neki a fejfája mögött, másnap a szülei 
szomorú boldogan takarítják, lám, már több, mint tíz éve, s még 
együtt söröznek, vajon ki lehet az? 

Hőhullám vonul végig, negyven fok fölé melegszik 
napközben az álló levegő, a lapostető alatti lakásban a falakból és 
a plafonból dől a forróság, kész kohó, semmilyen ruhát sem 
tűrhetek magamon, mégis, mintha olvadnék, folyik belőlem a víz, 
a délutáni nap a balkonra tűz, áthevíti a betont, még később a 
lemenő nap is gyilkos erővel süt be a nyitott ajtón, becsukni nem 
lehet, az maga lenne a vég, azt várom, esteledve majd csak 
megenyhül végre, de a nyitott balkonajtón továbbra is tódul be a 
kövezetből és a vaskos korlátból sugárzó meleg, sötétedés után 
úgy döntök, lefekszem, megpróbálok pihenni, elnyű az efféle idő, 
klímám nincs, a ventilátor csak a felhevült, kínzóan száraz levegőt 
keveri-kavarja, mivel is takaróddzam? – egy lepedő is szinte sok, 
hánykolódom, csak a derekamra terítem rá, szúnyogok dongnak, 
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persze, a szúnyoghálót leszedtem, vissza ne fogja, ha be akarna 
tévedni egy szellő, mégis jó lenne legalább a lepedővel betaka-
ródznom ellenük, de az meg kibírhatatlan, végre elnyom a 
tikkasztó hőség, vagy csak szeretném, igazából félig éberen 
figyelem magamat, a légzésemet, karomon fekvő fülemmel 
hallgatom szapora pulzusom, forgolódom, valahol az agyam 
mélyén egy széles monitoron vetítődik ki elgyötört testem 
pillanatnyi állapota, az élethez nélkülözhetetlen tevékenységek 
mutatói, felsőbb énem időnként rápillant, lankadatlanul pásztázza 
belső és külső környezetem, és akkor egyszer csak megriad, 
megrázkódik, furcsa, eddig sosem látott információ fut át a 
képernyőn, akár egy szalagcím, óriás, villogó betűkkel, 
vészállapot! – kapcsolja be az élesztési mechanizmust! – mi van? – 
mi a franc ez? – de máris lefut másodszor is a szöveg és akkor 
már biztosan tudom, nem tréfa, ó! – hányszor gondoltam arra, 
amikor mások azt kívánták, bár csak álmukban érné őket a halál, 
legalább könnyű volna távozniuk, észre sem vennék, hányszor 
gondoltam, hogy tévednek, ugyan! – hiába! – ki hihetné, életért 
reszkető énünk bármilyen kábulatban is csak úgy hagyna magán 
kifogni, harc nélkül feladná a drága létet, az elmúlás nem játszható 
ki ilyen egyszerű trükkel, biztos voltam benne, ha alszom is, és 
eljön a pillanat, tisztában leszek vele, itt van, csak sajnos, míg 
éberen esetleg tehetnék ellene, gondoltam, álmomban nem lesz rá 
módom, de vajon tehetnék ellene tényleg éberen? – valószínűleg 
nem, megszoktam, tudatommal ura vagyok döntéseimnek, 
kitalálok valamit, alkuszom, rohamozok, alva kiszolgáltatottan, 
tehetetlenül követhetem csak a történéseket, s most itt ez a felirat, 
lám, mennyire igazam volt, végigcikázik agyamon, hogy valamit 
tennem kellene, de sürgősen, mielőtt visszafordíthatatlan fázisba 
nem ér a folyamat, ám képtelen vagyok megmozdulni, aztán 
valamiért megnyugszom, elmosolyodom, figyelem a történéseket, 
bekapcsol-e valamilyen képességem, aminek létét eddig nem is 
sejtettem, s most már inkább azt gondolom, tévedtem ítéle-
temben, éberen sem volnék képes ettől többre, harmadszor is 
lefut a szöveg, valahonnan biztosan tudom, összesen hatszor fut 
majd le sípolva, villogva hogy sürgős! – sürgős! – sürgős! – most! 
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– most! – azonnal! – s ha ezalatt nem lép működésbe javító 
program, akkor már örökre késő lesz, érdekes, könnyű lélekkel 
várom, nem is feltételeztem, ilyen békében fogadom majd el, 
meleg áramlatokkal keresztülbizsereg testemen a gyönyör, a 
bizonyosság gyönyöre, akár egy csók előtt, amikor már oly közel 
az ajkunk, hogy nem kételkedem, megtörténik, érzem a pillanat 
súlyosságát, még három kísérlet, és nincs tovább, ennyi volt, most 
valóban meghalok, ez nem álom, ettől valósabb valóság egész 
eddigi életemben csak a születésem volt, még három felhívás, 
mint valami játékban a számítógépen, de mert magától ott sincs 
csoda, nekem muszáj beavatkoznom, különben lefagy, de ha be is 
avatkozom, általában már késő, mit sem ér, indíthatom újra, hát 
itt sincs túl sok esély, tehetetlenül szemlélem a következő 
képernyőket s azok leszaladnak, a hatodik lefutáskor mélyen 
megrendülve, viszont csöppnyi harag nélkül nyugtázom, kész, 
vége, és elébe tekintek annak a valaminek, ami oly 
visszafordíthatatlanul elindít az úton, ahogy a lehúzott WC- 
tartályban a víz nem tartható vissza, a notebookom leokézott 
kikapcsolásakor már nem gondolhatom meg magam, a vészfék 
meghúzásakor a szerelvény megáll, egy határtól erősebb 
ütközéskor kinyílik a légzsák a kocsiban, mondjuk, így préselődik 
az oxigénhiánytól vértolulásos agytörzsem az öreglyukba, vagy 
még valami más, de totálisan visszafordíthatatlan történik drága, 
engem, az énemet jelentő szervezetemmel, és meghalok, 
meghalok, meghalok, jaj! – elfogadom, meghalok, s akkor 
megrázkódom, iszonyatos erővel rázkódom meg, nem is értem, 
mi történik, hiszen én most elfogadtam, magamévá tettem az 
elmúlást, ki műveli ezt velem? – ki komédiázik itt? – ki, mi írja 
fölül a döntésem, a beleegyezésem? – és ha legközelebb nem 
adom ilyen könnyen? – kinek joga rám mérni másodszor is? – a 
ventilátor halk kerregéssel fújja a felhevült levegőt, sötét van, 
izzadtan heverek az alám gyűrt ágyneműn, furcsa gyorsan, meg-
megbotolva kalapál a szívem, levegő után kapkod, él. 
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Katicák 

Most csak az jöjjön velem, akinek kifinomult a hallása, és 
ha rátapasztja a fülét a mustársárga, kissé enyvszagú asztallapra, 
kiveszi, amint a föl-le araszoló katicabogarak kiszáradó végtagjai 
percegnek, csikorognak, meleg van idebenn, azért is furakodnak 
be a láthatatlan ablakréseken a kinti fagy elől, rárebbennek a 
félrehúzott függöny nejlonjára, a nem túl távoli bútorokra, az 
asztal számukra beláthatatlanul terebélyes lapjára is, majd vissza 
az ablak üvegére, fürgék, lendületesek, mint akik hiszik, még 
néhány kör a fénytől csillogó rideg közegen és összevegyül a kinti 
szabadság a benti jó idővel, nyárrá változik, nyárrá? – mi az a 
nyár? – azzá a csodává, amikor a fény, a pára, a meleg együtt 
létezik a haragoszöld levelek kitárulkozó felszínén, de apró 
testükből elfogy lassan a nedvesség, a központi fűtés szárazában 
az ember torka is megköszörűsödik, a következő napon már 
meglassulnak, nehézkesebben haladnak előre a peremek mentén, 
se kint, se bent, csak a kutatás, a keresés, akkortól kezdem hallani 
a hangjukat, persze, feltéve, hogy jól figyelek, akkor még elvétve 
és csak igen halkan üti meg a fülemet apró nyögésük, az ízületek 
rendszertelen kattanása, tudom mi következik, először még 
rácsöppentek a negyedik-ötödik napon maga alá vont lábakkal, 
már teljesen elnémult, haldokló katicára a poharamból két kövér 
csepp vizet, figyelem, amint felszívódik a kis tócsa, bele a 
bogárba, s az mélyet sóhajtva ismét kinyújtja valamennyi tagját, 
mint valami varázsütésre megrázkódik, furcsa számára, hogy 
amiről lemondott már, az élet, visszatér hozzá, belső kódjai 
ráilleszkednek a munkasorokra megint és kezdődik minden 
elölről, szépen komótosan megindul az asztalperemhez, majd 
előre annak mentén, s mikor végére ér, vissza, talán cukroz-
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hatnám is azt a vizet, s akkor még az ablakra is lenne ereje 
átszállni, de nem, már tudom, feleslegesen tenném, rezzenés-
telenül nézem és hallgatom őket, mint valami isten, tervek és 
szándékok nélkül, messze előre látva a jövőbe, vagy mint 
kegyetlen kényúr, kiélvezve tehetetlen kínjukat, fölébük kerekedő 
hatalmamat, s már szinte várom, hogy fel-feltörő jajongásuk 
betöltse a teret, nem, nem, ez persze nem igaz, de lehetne igaz is, 
viszont a poharamért nem nyúlok többé, helyette el-elmerengek, 
számolom a pöttyeiket, korántsem hét van ám mindegyiken! – a 
színük is különböző, némelyik piroskásabb, a másik inkább 
sárgás, hangok, képek bukkannak fel bennem s nem is csak 
katicákról, vagy egyéb rovarokról, bodobácsokról például, 
kedvenceim tavasszal és ősszel, hírnökei a változásnak, tenyérrel 
elkapott és a lavór vizébe hajított legyekről, mellesleg egészen jól 
úsznak, míg át nem itatódnak, vissza-vissza kell lökdösni őket a 
szélről, különben kimásznának a lavór meredek, zománcozott 
oldalára, s akkor hiábavaló volt az egész vadászat, nem, nem csak 
ilyesfélék, de paprikás krumpli jut például eszembe, a kályhán fő, 
a sparheltba nem gyújtanak be, annyi tüzelőjük nincs, a kályha 
egyetlen szobájukban meg amúgy is ég, fő rajta az ebéd, annyira 
boldogok lehetnének, szagolhatnák az illatát, a szimpla ablakon 
leheletüktől vastag jégvirág-páfrányok nőnek, abba karcolhat-
nának lyukat kikukucskálni, helyette a gyomruk rándul össze, 
indulatos szavak robbannak, vén kurafi, mihez kezdjek a lógó 
izéddel? – kinek kellesz te kígyó, kinek van hozzád még gusztusa? 
– és a paprikás krumpli vastagon folyik le a sötétbordó, polírozott 
szekrény oldaláról, recék maradnak utána, soha el nem tűnő, 
helyrehozhatatlan hullámok a festékben és másutt is, azóta is 
gyűrűzőek, a harmadik napon már nagyon fáj nekik, ekkor a 
leglármásabbak, érzik közelgő végüket, de még futja jajra, még 
igazi segítség volna, ha megsegítené őket valaki, még nem romlott 
el bennük örökre egyetlen alkatrészük sem, a belenyugvás, a 
megadás csak a visszafordíthatatlan veszteségek felmérése után 
következik, ilyenkor még csak fáj, nagyon fáj minden egyes lépés, 
amit mégis meg kell tegyenek, ha a kínok kínját szenvedik is el 
vele, hiszen hátha éppen a következő lépés hozza meg az 
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enyhülést, a szabadságot, a békét, a volt gyönyöröket, hát von-
szolják magukat előre, rést keresnek az egybefüggő, becsapóan 
világos, ősi reflexeiket oly banális egyszerűséggel átverő felületen, 
és egymásnak panaszolják, hogy sehol sem lelik azt a rést, te 
találtál valamit? – kérdezik, mintha ugyan itt döcögne velük 
szembe a másik, ha rátalált volna – és te? – te sem? – és felsó-
hajtanak, némelyik el is zokogja magát, fohászkodik, rimánkodik 
valami felsőbb hatalomhoz, nem hiszem, hogy hozzám, aligha 
sejti a létezésem, ha meg mégis felismer, hát a lehetőségeimmel 
biztosan nincs tisztában, egy kilincs, egy lendítés, ennyi, és nem, 
és sehogy sem bukkannak az útra, amin betévelyedtek, vagy 
jóformán mérlegelés nélkül választották, az egyetlen kiszivárgó 
melegből ítélve, hogy majd idebenn maga az áldás vár rájuk, de ha 
meg is lelnék, elrettenve a félreismert jótól mibe menekülnének? – 
odakinn szállingózik a hó, máskor az alacsonyan vöröslő nap 
réveteg sugaraiban hártyásodnak a makadámút gödreiben 
felgyülemlett pocsolyák, de ezt csak én látom, kitekintve a dupla 
rétegű, hőszigetelt ablaküvegen, hm, nem nőnek rajta jégvirágok, 
megkapó jégvirág szobakonyhák vékonyka, egyrétegű üvegén tud 
igazán nőni, talán ha nőnének, azt megértenék és elfogadnák a 
katicák is, hamarább elcsendesednének, belenyugodva a sorsba, 
így viszont hangoskodnak, ha túl sokan vannak benn harmadik 
naposak, a fülem is belesajdul, be kell fogjam, pont úgy zokognak, 
ahogy ő zokogott a fehér padra ráhajolva, keserűn, értetlenül, 
nem is pad volt, inkább láda, a tetején hátlap, oldalt karfa, 
felhajtható fedele alatt tárolták a szennyest, és oda dugták az 
ajándékaikat, míg el nem jött az ideje átadni, a pad aljába rejtette 
el ő is azt a könyvet, amelynek címét anyja magára vette és 
felpofozta, oldalról ráfeküdt a karfára úgy rázta a zokogás, 
hüppögött hozzá kisfiúsan, néha elkap a vágy együtt jajongani 
velük, nem csak mert az ember társas lény s oly szívesen vegyül 
bele kórusokba, de míg most egymagamban elmerülten figyelem 
mozgásukat akár a társaimmá is fogadhatnám őket, vagy ők 
engem, hiszen oly szűk ez a szoba, mit, hogy szoba? – mérete 
szerint alig nagyobb egy liftbelsőnél, vagy egy WC előterénél, a 
bejárattól a székemig két és fél lépés, leülök, s onnantól már nem 
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is szívesen emelem fel a pillantásom, túlságosan rám nehezed-
nének a falak, talán ezért is, hogy ily közelségbe kerülhetek a 
katicákkal, az asztal lapjával, az ablakkal, tényleg! – az ablak 
valahogy más, meg kell hagyni, némileg különleges, nem illik 
ehhez a szánalmas helyiséghez, ráadásul a belső térhez képest 
aránytalanul tágas rajta a kilátás, keresztbe látni a sárga makadám-
köves utcán a szemben lévő ház egy darabjáig, meg egy pindurkát 
előre, fák zöldjére, belóg a képbe még néhány parkoló autó, a 
járdából pedig egy tízméternyi szakasz, ahol emberek jönnek-
mennek, amolyan igazi kukszli ez, ahová reggelente elgyalogolok, 
este vissza, nem mindig pont ugyanazon az úton járok, az 
túlságosan egyhangú, kimerítő volna, aztán meg néha, amikor 
kicsit elnyom reggel az álom, és kénytelen vagyok sietni, el ne 
késsek, muszáj is a legrövidebb utat válasszam, a legrövidebb út 
jó százötven lépéssel kevesebb, mint az utána következő 
legrövidebb, a leghosszabbon pedig csak kizárólag hazafelé 
bandukolok, akkor esetleg be is vásárolok közben, bámészkodom, 
összefutok más hazafelé tartókkal, időnként váltunk egy-egy 
mondatot, szóval, akár bele is zümmöghetnék a katicák sajgó 
kórusába, itt a zenei hallásnak úgysincs szerepe, a zenei hallásom 
sajnos elég gyatra, de az ő panaszaiknak nemigen van köze a 
zenéhez, senki sem komponálja, csak úgy egyszerűen föltör 
belőlük, nem rontanék rajta, nem lennék hamis, ahogy a 
kobzossal sem voltam, aki még tőlem is veszettebb rekedtséggel 
fújta, fújta, én meg vele, hetekig, amikor az első lemezét 
megkaptam, mert vele sem volt szégyen együtt harsognom, a 
lemez sercegése részévé vált a kompozíciónak, az arcom kipirult, 
ahogy az üvöltésbe csapó torokhang az agyam legmélyéig 
rikoltotta a dal fájó-gyönyörűséges szövegét, a fiatal srác is 
ugyanígy ordít emlékeim motorján, zokogva közben, háta mögött 
istentelen porfelhőt emel a nyúlgát földútjából a kerék, előtte a 
barátja ügyesen, rutinnal vezet, hiába, tanyasi gyerek, megszokta a 
kátyút, bakhátat, belekontráz érzéssel, jobbra méltósággal terül el 
a folyó, örvénylő vize közömbösen teszi a dolgát, omol előre, a 
szerelem még lobogva száguld vele, a kedvese maradt el, estére az 
ártéri erdőben táborhelyet keresnek, leballag a partra, a sodrás 
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fölött sötétlő acélhíd tövében ücsörög a csillagfényes éjszakában, 
egyre ugyanazt a dallamot dudorássza, addigra megcsendesedve, 
tercelnek rá a szúnyogok, két katonai köpenyből sátrat húznak a 
gyertyafényben s ahogy a katicák nyújtogatják berozsdásodó 
tagjaikat, billegnek egyik oldalukról a másikra, emelik kitines 
szárnyfedőjüket, igazítják alatta az erezett, hártyás szárnyat, majd 
behúzott lábbal legubbasztanak pihenni, úgy húzódik be a 
köpenyek alá frissen vert sebeivel mindent felejtő mély álomba 
merüljön, hogy aztán másnap, amint azt a katicák jó órányi 
tetszhalál után teszik, felocsúdjon, s méla mozdulatokkal 
nekivágjon a kiszámíthatatlan és mégis, valahol a messziben 
fényesnek tetsző jövőnek, mint a munkásember hajnalban biciklin 
a peremkerületi építkezésre falat rakni, a feleség vonaton a 
hipermarket pénztárgépe mellé, tejet, kenyeret rakodni a polcra, 
félig álmodik még, ásításában, nyújtózásában ott a takaró melege, 
társa bőrének érintése, az idegenbe kivándorolt is így őrzi az 
otthon hőjét véget nem érő éveken át a ködös, esős nyirokban, 
égbetörő, hófehéren szikrázó hegyek között, mediterrán 
tengerparton, a nyelvet épp csak dadogja, a diplomáját el sem 
vitte magával, mosogat, takarít, kiárulják a rabszolgapiacon, 
tehetetlen véneket ápol, igaz, szép pénzért, mégiscsak halad előre, 
gondolja, utalja haza az összegeket, saját maga kevésből kijön, 
ideje sem nagyon marad költeni, félre sem tesz, csak a 
gyerekeinek odahaza jusson ruhára, tandíjra, ne szégyenkezzenek, 
és csak sejti, mert sejti, hétvégi éjszakai bogyóra is telik abból, a 
gonddal élére állított bankókat odahaza fölkapja a huzat, tandíj? – 
még szép! – és a többi? – azt képzeli az öreglány, ennyiből áll a 
főiskola? – na, persze, a fix tarifát mindenkinek muszáj leper-
kálnia, de hol még a jatt? – mert a tetejébe a jattot is oda kell 
pakolni, ki az a marha, aki előadóteremben tékozolja el a 
fiatalságát? – ja, kérem, ha a szülő diplomát vizionál a 
csemetéjének, ne holmi szakács, szobafestő legyen, ahogy azt a 
haverral kitervelték, hát tegyen érte, a másik, a lány meg 
alsóneműre vágyik, külföldire, márkásra, fehér, lila és fekete 
csipkealsóra előformázott melltartóval, hadd mutogassa a 
világnak, amije van, addig, amíg megvan, majd ha megvénül, mint 



189 

az anyja, ráér dolgozni, vastag meleg bugyit húzva hozzá, el is 
süllyedne a házibuli második szekciójában, amikor a srácok texasi 
egylaposozva lefejtegetik róluk azt a pár leppentyűt, s míg meredő 
dákóval röhögve dobálják egymásnak, szagolgatják, kiderülne, az 
övé ócska konfekció, nehogy már vörösödnie kelljen, tök gáz! – 
nehogy pár redves rongy miatt mulassza el a kínálkozó jó partit! – 
így aztán gyakran csörren meg ott a távolban a telefon, a keze 
ügyében tartja, reszketve nyúl érte, és anyai szíve egyszerre hiszi, 
meg kétli és aggódik, hogy most megint a gázmérőt ellenőrzi, 
cseréli a szolgáltató borsos áron, hasogat a foga, be kellene 
tömesse, jegyzeteket írtak elő, vizsgadíjat fizet, drágul a bérlet, 
születésnapi buliba hívják, nem mehet üres kézzel, áramot lopott 
tőlük a szomszéd, nyitva maradt a fürdőszobai csap, elfolyott ég 
tudja hány köbméter víz, s ahogy a bogár csápjaival tapogat előre, 
egy egész millimétert érzékelve az előtte elterülő világból méla 
zaklatottsággal számolja át bankkártyáját, tárcáját, mennyit 
küldhet, hogy a hónap végéig maga is kibírja s veszi az irányt a 
bank felé, de még oda sem ér, a telefon újra megcsörren, 
kétségbeesett nyüszítéssel jajgatja a lánya, hogy az apjukat 
kórházba szállította a mentő, elállíthatatlanul ömlik a vér a 
torkából, és a szíve óriásit dobban, aztán szinte megáll hallgatva a 
kíméletlenül közvetítő készüléket, hogy idegen kezek között 
nélküle hánykolódik élet és halál között az, akit otthon hagyott jó 
három éve, a gyerekeik éppen akkor tájt kezdtek önálló életet élni, 
előbb kiskocsmákban poharazgatott a haverokkal, aztán 
egymagában döntötte le a vodkát, a tömény házi szeszeket, 
előleget kell kérjen a gazdától, megadják, máskor is megadták, 
tudják, becsülettel ledolgozza, de a szorítás nem múlik el, az élet 
egyre préseli, nyomorgatja, ahogy idebenn a levegő sem 
nedvesedik szemernyit sem, ha visszavenném a fűtést, fáznék, 
ennek a parányi légtérnek semmi hőkapacitása nincsen, percek 
alatt lezuhan a hőmérséklet amint visszatekerem a radiátort, így 
meg fullasztó a klíma, én még csak kortyolgatok hozzá, de 
szerencsétlen bogarak, hallom, ahogy hangosakat nyelnek, elakad 
a szavuk egymáshoz szólva a szárazságtól, és kiáltásaik rekedtes 
hörgésbe tompulnak, hogy aztán némán, energiáikat a lehető 
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legalacsonyabb takarékra visszavéve kizárólag a legszükségesebb 
mozgásokat tegyék meg, csak a boltba jár le, az öregasszonynak 
bevásárolni, egyszer egy héten, a szabadnapján kivonatozik a 
tengerpartra, fürdeni nincs hangulata, de valami kevéskére mégis 
csak szüksége van, hogy a következő hetet elviselje, valamire, ami 
életben tartja, leheveredik a homokra a strand végén napozóágy 
sorral leválasztott szakaszon, a bevándorlók, vendégmunkások, 
menedékesek és illegális határátlépők egzotikus zsivajába, hiába, 
rabszolgatartó nemzet volt ez az ország, értik a csíziót, figyeli a 
felé hömpölygő hullámokat, úgy érzi valamennyi őérte nyúl, őt 
sodorná magával, habosan kigördülve majd sziszegőn 
visszavonulva az ár legszívesebben azonnal a feneketlen mélybe 
nyelné, csak most még nem éri el, de egyáltalán nem tett le róla, 
már kiszemelte magának, s kizárólag idő kérdése, mikor válik 
lehetségessé a terve, ideje meg van bőven kivárni, addig is 
gyakorolgat, feltornyosul, tarajosodik, kaccant egyet, no, majd 
még találkozunk! – s hagyja, merengjen, morzsolgassa múltja 
megkopott örömeit, volt sérelmeit és friss fájdalmát, szipogjon, 
hogy még a temetésen sem lehetett ott, annyira gyorsan 
elkaparták a rokonok, tőle csak az árát követelték a temetésnek, te 
keresel egyedül tisztességesen, a tiéd volt, kié másé? – itt hagytad, 
mint más a kutyáját se! – tán csak nem az anyjától, vagy a testvé-
rétől várod az áldozatot? – miből, abból a semmi nyugdíjából? – a 
munkanélküli segélyéből? – és már szipogni sem szipog, ül 
szótlanul, majd visszautazik a délutáni vonattal, és hetek telnek el, 
hónapok, ez az az időszak, amikor meg sem nyikkannak a katicák, 
van egy ilyen időszak a beérkezésük utáni órák zajos, önfeledt 
boldogságát követő első, akkor még átmenetinek tűnő, de már 
nyögéseket kiváltó kellemetlenségeik után, nem tart túl sokáig, 
járnak és járnak, nem pihennek, eddig még soha nem haltak meg, 
mindig csak mások, igyekezet, vagy szerencse révén mindig az 
életbe tudtak kimenekülni, hát most is sikerülnie kell! – ő is így, 
szolgamód teszi a dolgát, önnön testének, önnön folytatásának 
rabja, megsegíti az isten, ő hisz benne, nem úgy, mint ezek itt, 
csak a fölhajtás, a külsőségek, közben pénzéhes paráznák, és az 
otthoniak éllel emlegetik, no! – milyen csöndben van! – úgy 
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látszik erre várt, szabad legyen végre! – netán máris talált magának 
valakit! – vagy volt is neki? – másként rég beadta volna már a 
kulcsot! – nyilván szétrakta a lábát, míg ez a szerencsétlen ember 
elhagyatva tévelygett itt árván! – micsoda érzéketlen nőszemély, 
nemhiába, már négyévesen orron vágta az újszülött kistestvérét, 
mert befektették az ő ágyába! – és hallgat és hallgat, csak jár 
körbe-körbe, vénasszony, bolt, mise, bank, és csak amikor a 
sógora feje bukkan elő a metrófeljáróban, rohanva a megbeszélt 
találkozóra már két utcasaroknyiról észreveszi, akkor rikolt fel 
minden egyes sejtje külön-külön, hogy most őhozzá érkezik 
valaki, valamelyik elmúlt életéből toppanva elé, akkor tör fel 
tüdejéből, szívéből, még talán a beleiből is az a testét keresztbe-
hosszába átrángató elkeseredett zokogás, ami aztán megállít-
hatatlan marad, már soha át nem vált a korábbi csöndbe, csak 
újabb meg újabb jajba és könnybe, ám a panaszoknak ez 
áradatából amazokhoz otthon nem jut el a hangja, büszkébb is ő 
annál, sőt, ami mégis kiszűrődik kényeskedő affektálásnak 
hangzik, mórikálja magát, meg ne irigyeljük! – nehogy utána 
menjen valaki, másnak is jó legyen, hogyne, egyedül őneki, a 
nagyságának legyen jó! – fogalmam sincs, hol furakodhatnak be a 
katicák, hiszen az ablaktáblák, úgy tűnik, teljesen passzosan 
illeszkednek, nyoma sincs résnek, én legalább is nem látom, hiába 
vizsgálgatom a keretet, annyira azért meg nem is picikék, hogy 
mint a levegőmolekulák, hatoljanak át a gumiszigetelés alatt, de ha 
mégis van, s nyilván van befelé vezető titkos út, mi az, ami 
becsalja őket, átpréselődjenek a járaton? – pusztán a kiszivárgó 
meleg? – társaiknak a dupla üvegen az érthetetlenségig tompult 
zaja, ami akár üdvrivalgás szakadozott foszlányainak is tűnhet? – 
tény, hogy egyre többen sürögnek-forognak a peremeken, 
röppennek a függönyre, kushadnak le pihenni, dalolnak, nyögnek, 
visítanak, jajgatnak, zihálnak elcsigázottan, fordulnak a hátukra 
örökre, ezek lepotyorásznak a padlóra, vagy én pöccintem le őket 
az asztal lapjáról, szét ne nyomjam kiszáradt, töredező testüket a 
jegyzetfüzetemmel, a billentyűzettel, az egérrel, némelyek, ritkán, 
búvóhelyet választanak maguknak kimúlni, a monitor talpa alatt 
kínálkozó keskeny résben például, oda húzódnak be, mintha 
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valami különös céljuk lenne azzal, hogy ne nyilvánosan heverjen a 
holttestük, mintha valami titkos küldetés része volnának és 
kötelességük volna megoldani, hogy az ő halálukat, ha egyáltalán 
valóban halottak, s nem csak a küldetés részeként mímelik azt, ne 
fedezze fel senki, a lány is elkezdi írogatni az esemeseket, 
tapogatózik a beszélgetéseikben, vajon akadna-e az ő számára is 
valami könnyű, jól fizető állás, ellakhatnának együtt, plusz 
költségbe jóformán nem is kerülne, s az ottani srácok is előbb 
utóbb biztosan rástartolnának feszes idomaira, onnantól aztán 
semmi gond, kész aranybánya, odatolni egy öregasszony elé a 
vacsoráját pár hónapig pikk-pakk megvan, bízza csak rá, a szemük 
kiguvad a hapsiknak, ahogy utánafordulnak, főleg a nyáladzó, vén, 
harminc fölötti, házas fajtának, bármit megadnak egy véletlen 
mozdulatáért, s ő, az anya keserűn hallgat, hogyan magyarázza? – 
mit érthet az ő libuskája az egészből, a strand végéből, meg a 
többiből, amit ki sem ejt a száján, hazudsz! – hurrogná le, 
sajnáltatja magát a megátalkodott! – kiabálná az összes otthoni, s 
csak húzza, halasztja az utaztatását, de megakadályozni képtelen, 
tudja, néhány hónap, és ott nyafog majd, szitkozódik a fülébe, 
követeli a jussát, a segítséget, s csak mered maga elé, mered, mint 
én, amikor engedi az időm és mindennapi fontosnál fonto-
sabbnak nyilvánított teendőim között pár percre elmélázhatok, 
kiszúrok magamnak egyet, követem a tekintetemmel, s gyakran 
kapom magam azon, régi reflexek ébrednek az idegeimben, 
gyermekkori mondókák,”sós kútba tesznek, onnan is kivesznek”, 
mesekönyvek képei, hétpettyes katica bunkós végű csápjával 
fordul felém, készül rám mászni a lapról, elfoglalja a fél oldalt, 
már inkább teknősbéka, mint katicabogár, de azért aranyos, vagy 
csak azért aranyos, mert a felnőttek annak mondják és így 
tanulom meg? – a levéltetű mit szólna hozzá? – ha kívülről 
figyelne valaki, lehet, még nem venné észre a mosolyom, de belül 
felderülök, játékos, gyerekkori pajkossággal elébe tartom az ujjam, 
megtorpan, megpróbálja kikerülni, elébe teszem megint, ekkor 
hosszabban gondolkodik, mérlegeli, van-e veszély, de mert nem 
moccanok, újból kerülni készül, csakhogy nem engedem ám, és 
sokadszorra végül rászánja magát, felkapaszkodik a körmömön, 
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tovább az ujjamra, aláfordul, aztán vissza, közel emelem a 
szememhez és felteszem a másik szemüvegem is, hogy dupla 
szemüvegen át egészen közelről, szinte az orrom hegyénél 
nézhessem, mint gyerekkoromban, akkor persze még szemüveg 
nélkül, olykor a levelekről, vagy a fűszálon csámborgók közül 
magamra csaltam egyet-egyet, ki nem? – a hangulat, a játék 
kedvéért, azért a mosolyért, ami akkor is, most is, már a kívülálló 
számára is észrevehetően ellazul az arcomon, még hogy kívülálló! 
– be sem férne, aztán hamar visszaeresztem, nem illik ez az 
álszent romantika a helyzethez, s levéve második szemüvegem a 
már megerőltető fókuszálás helyett a falon túli végtelenbe 
tekintek, a karnyújtásnyira lévő falon túlra, akár egy röntgen, s 
nem csak a téglán, de az időn is át, kisiskolás koromba, látom 
Katicát, a feszes, kreol bőrű kislányt, fekete hajával piros babos 
kendőben, tisztára, mint a neve, emberré lett katicabogár, talán 
még a farsangi bálban is annak öltözött, ez már csak homályosan 
rémlik, lehet, nem is ő, más valaki volt, én meg itt beleszövöm az 
álmodozásomba, s lám, ellágyulok, sokkal inkább, mint a bogárral 
babrálva, a babos kendőről egy pöttyös bögre jut eszembe, meg 
akitől kaptam, s már úgy kell visszafogjam magam, túlságosan el 
ne érzékenyüljek, kalandozzam, de az iskolai emlékkép mégis csak 
felvillant bennem néhány újabb emléket, figyelem a tollát, letörött 
a vége, tegnap még egyben volt, műanyag, piros és rózsaszín 
közötti árnyalat, mint némelyik katica, a szájába veszi, rágja, 
korábban is rágta, pont az a rész hiányzik, amit megcsócsált, 
leharaptad? – kérdezem, kikerekedik a szeme, érti a kérdést, csak 
nem tudja, mit válaszoljon, elmondja-e, vagy inkább bólintson, 
leharapta, és ezzel kész, végül kiböki, nem, anyukám kiverte a 
kezemből, letörött – kiverte? – igen, csúnyán írtam – hogy tartod 
azt a tollat! – rávágott, berepült a dívány alá – nézem, hol őt, hol a 
tollat, látom az anyukáját, szikár, ideges típusú nő, az itteni benti 
meleg szárazsághoz hasonlíthatnám, egyszerre kellemes és 
kínozó, náluk vagyok, beküldi őt zoknit mosni, hogy azalatt 
finoman kifaggasson a jegyeiről, szerencsétlen percenként leseget 
ki a hátsó konyha ajtaján, ahol egy lavórban gyaszatolja a zoknit, 
miről beszélünk az udvaron, elárulom-e a néhány rosszabb 
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osztályzatát, amit az utóbbi hetekben kapott, de gyanítom, nem 
tud róla a mamája, különben nem kérdezné, legszívesebben 
elköszönnék, hazamennék, csak ilyen hirtelen nem illik, azt 
viszont majd meggondolom, mikor megyek hozzájuk legköze-
lebb, órák telnek el, napok, a padlóig érő ablak tövében egyre 
több katica hever a hátára fordulva, úgy látszik a porszívó odáig 
nem ér el, ropogósra száradtak, benyúlok az asztal alatt a 
lábammal, megbököm őket, darabokra esnek, a bevándoroltak 
egy egész hulláma, az ablakkereten most büszkén előretörők, 
kínlódni kezdők és kimúlók, mit sem sejtenek arról, valaha is 
léteztek, mégis minden mértani pontossággal ugyanúgy történik 
bennük, mint amazokban, előbb dalolnak, ahogy régi filmekben a 
háborúba vonuló katonák, majd aláhanyatlanak, csodálkozó, 
hitetlenkedő pillantással, mint a kollégiumi srác, ő majd könyvből 
megtanul bokszolni, hangoskodik, hetekig ugribugrizik a fal előtt, 
csapkodja az öklével, büszkén mutogatja, tégláig lepörgött a 
vakolat, kemény ám! – s addig froclizza a nagydarab, egy emelettel 
fölöttünk lakó, amolyan parasztosnak faragott gyereket, álljon ki 
ellene verekedni, míg az végül belemegy, röhögések, beszólások 
közepette kezdődik a csörte, a „mester” pont úgy ugrándozik, 
ahogy azt a könyvben olvasta, az ábrák mutatták, ahogy hetekig a 
falat verve begyakorolta, aztán a másik hosszú karjával hirtelen 
állon vágja és már lenn is hever a tágas konyha kövén, a gúnyos 
röhögés döbbenetbe vált, tágra nyílt, értetlenkedő szemmel 
mozdulatlanul fekszik a hátán, akár halott is lehetne, rogyadozva 
feltápászkodik, a körülállók csöndben húznak a szobájukba, 
valami mélyebb értelmet kap az egész dilettáns elképzelés, rájuk 
telepszik múltjuk valamelyik elszenvedett kudarca és felrémlik a 
majd még csak eztán bekövetkező, munkahelyi egymásnak 
feszülés, küzdelem a pénzért, pozícióért, hírnévért, sportból 
kicsinálni a másikat, gyakorolni rajta, meg ne kopjanak a 
létfenntartó ösztönök, családi perpatvarok, több is annál, gyilkos, 
gyűlöletbe váltó marakodás az örökségen, a szerető miatt, fejére 
állította-e a fogkrémes tubust a polcon, vagy talpával lefelé rakta a 
fogmosó pohárba, elválva huzakodás a vagyon felett, kihez 
kerüljenek a gyerekek, adok-kapok idéződik meg, ahol ruganyos 
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izommal szökkennek majd, fiatal bikák, s dülledő erejüktől 
óvatlanul nem veszik észre a lesújtó taglót, munkahelyet 
cserélnek, társat, hazát, lelket, végül mi marad belőlük? – volt 
valójuk szikkadt váza, kitekintve az ablakon szerencsére ma éppen 
derűsebb fényben csillog a téli délelőtt, a belátható kis szakaszon 
béke, a pár lépésig követhető járókelők arcán, ha nem is derű, 
legalább nyugodt egyhangúság ül, vagy inkább közöny? – de azért 
mindig akad, aki nevetgél, telefonál, feszült vonásokkal 
céltudatosan siet a buszállomás irányába, pont úgy, ahogy én 
siettem az ezzel párhuzamos utcán elővételben megvenni a 
jegyem, elutazzak a téli szünetben az ország másik végébe hozzá, 
akit a tóparti fesztiválon öleltem át a nyáron, életemben először, 
félénken, kisfiúsan, sütött a teste, mint billog égette belém a 
szerelmet, honnan szereztem volna elég pénzt? – félévnyi 
zsebpénzemből sem tellett volna, vállaltam, az iskola egész 
szezonnyi szenét betrógerolom a pincébe, büszkén, mégis 
valahogy borús előérzettel siettem a borzongató akkori fagyban, s 
nemhiába aggódott a belsőm, hamarosan távirat érkezett, a szülei 
nem fogadnak, megtiltották, hogy odamenjek, ahol ők laknak csak 
egy falu, híre megy az ilyennek, én visszautazom, szalmaláng, 
kihuny, a lányukat meg azután az összes helybéli legény kerülni 
fogja, soha nem kel el, a láncra vert kutyák nyüszítenek úgy, 
ahogy akkor én nyüszítettem, kitapodják a füvet is, egy szál se nő, 
ameddig elér a láncuk, idegesen rohangálnak föl-alá, megcsa-
holnak mindent, ha kell, ha nem, tehetetlen dühükben önnön 
lelküket szaggatják szét, hogy vicsorgó, ugató, testüket céltalanul 
dobáló hústömeggé változzanak örökre, egy másik napsütötte 
délután pedig, innen valamivel odébb, állok a városszéli úton, 
stopolok, nyár van, úgy tűnik éltető, réges-rég eltépett buszjegyem 
fecnijei elenyésztek az időben, fogva tartó láncom oly hosszú, 
szinte már nincs is, országokon nyúlik át, megnézem magamnak 
azt a kis medikát, gondolom, sudár csaj, a lába formás, hosszú, 
gesztenye haja a derekáig leér, hogy az arca? – hogy ragyás, 
pattanásos bőre sokakat elijeszt? – végtére jólelkű, az a lényeg, 
majd nem vizsgálom az arcát, de meg is szépül bármilyen emberi 
külső kohójában az érzékeknek, felizzanak, egymásba olvadnak a 
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részletek s önfeledt boldogság sugárzik a testből, ahogy a napból, 
se folt, se kitörés, csak az éltető, egyenletes meleg, lépegetek a 
szűk utcában a majdnem egymásnak boruló régimódi bérházak 
között, árnyékukra, és a lassacskán közeledő estébe képzeletem 
ragyogása vetül, mindössze egyszer jártam nála, nem túl régen, 
onnan tudom, magában él és éppen nincs senkije, ez furcsa, 
egyben bíztató, miért ne kívánhatna meg? – hogy csillogott a 
szeme a múltkor! – persze, világos számára, nem hülye, egyáltalán 
nem lángoló szerelem visz hozzá, de nem is lerabolni készülök, 
pontosan megért ő mindent, az első pillantásából, amikor ajtót 
nyit majd, kiderül a döntése, így is van, ott alhatok reggelig, de a 
másik szobában ágyaz meg, ki tudja miért, nem is igazán kutatom 
akkor, elfogadom azonnal, csak később, néha, róva fárasztó 
köreimet, vagy mint most, elmélázva a katicákon, tűnődöm az 
okon, azt hiszem, nem sértettem meg, nyugodt a lelkem, s az 
egészből, lám, leginkább az maradt meg emlékezetemben, ahogy 
állok az úton a délutáni verőfényben, őrá gondolok, szoktatom 
magam a szemébe nézni, végigsimítani démoni fürtjeit, ráfeszülni 
ruganyos testére, meg az, ahogy bekanyarodom az utcájába s 
szemem parazsa hosszan bevilágítja a leereszkedő homályt, nincs 
bennem szemernyi harag sem, vagy bosszúság, sajnálom, persze, 
ami nem bírt kilépni a semmiből, meglehet, ő maga is sajnálja 
már, kitekintve szobája függönyén át valami, remélem egy, az 
enyémtől tágasabb horizontra, talán maga is elmélázik ezen, és 
maga sem érti, miért döntött így, meglehet, legubbasztott éppen, 
mint a katicák két hosszú menetelés között, tagjait igazgatta, vagy 
pont akkor öntötte el szívét a vágy egy mindent kitöltő teljességre, 
amit én biztosan nem adhattam volna meg neki s akkor, ott, 
semmilyen kompromisszumra sem volt hajlandó, erőit 
összerendezve éppen akkor lendült neki újra a kutatásnak, mintha 
még soha nem fogadott volna el alamizsnát a sorstól, harmat 
helyett két csepp életet jelentő vizet pohárból, sosem szeretkezett 
volna a csoporttársával a zuhany alatt kiválva fél órára a 
kollégiumi buliból, sosem nyúlt volna önnön testéhez, pedig 
szinte bárkire lecserélte volna saját kezét, csak eleven férfi legyen, 
a mai csillogó téli derűben az ő bizakodása szikrázik, és az én volt, 
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végtelen, ifjúi nyugalmam tükre ragyog, nyújtózkodik benne a 
város, ropogtatja elgémberedett útjait, házsorait, keveset látok 
belőle, azt a sávnyi kis semmit az ablakon át, mégis, hallom, 
boldogan kifúj a kőtest, a bőrömmel érzem, boldog, a köd majd 
még eztán ereszkedik le, amikor a Nap korongja alábukik az utca 
végében tornyosuló hipermarket teteje mögé, a parkoló autók 
üvege opálosodni kezd, a kopasz fák ágait felékszerezi a dér, a 
galambok felborzolt tollal, behúzott nyakkal egymáshoz 
húzódnak, de ez majd még később lesz, most még a galambok 
bátran lavírozva a járókelők lába között a házak lepörgő 
vakolatából szemezgetik a meszet, az ágak sóvárogva terpesz-
kednek majdnem az égig, az autók sürögnek, forognak, fehéres 
füstöt eregetnek a kipufogócsövükön, s ha be is állítják 
valamelyiket a parkolóba, pár perc és vágtáznak vele tovább, végig 
az egyirányú utcán, bele az áruház fémtetején csak pillanatra 
megpihenő Napba, most rá kell tapasszam a fülem az asztal 
lapjára, ha meg akarom hallani a katicákat, annyira csendben 
vannak, annyira magukba szállnak, pont úgy, ahogy a sínekre 
tapasztja rá az ember letérdelve a fülét, hogy meghallja a még a 
kanyaron túl közeledő vonat zaját, így hallgatóznak mind a 
gyerekek a falusi vasútállomáson, egyensúlyoznak a vason, 
számolják, ki hány lépést bír megtenni rajta, a kezük oldalt 
kitárva, pöttöm madárijesztők, lebillennek, nagyokat kacagnak, 
belenéznek a hosszú, egyenes pályába, üres, még lehet szaladgálni, 
keresztülugrálni egyik oldalról a másikra, a szülők hadd 
beszélgessenek addig a salakos peronon, időnként aggódó 
pillantásokat vetve rájuk, néha a távoli kanyar felé, feketéllik-e 
már a mozdony, és ők percenként letérdelnek az olajos talpfákra, 
félrefordított fejjel fülüket a hideg fémre szorítják, hallgatják, zúg-
e, ki kapja el először az épp csak kivehető morajt, aztán 
visongatnak, szaladgálnak tovább, várnak valakit, vagy maguk 
utaznak anyjukkal, apjukkal, egyszer csak felkiált az egyik, ő hallja, 
leveti magát mind, és igen! – kiabálják, jön! – jön már a vonat! – s 
nemsokára a mozdony sötét foltja előtűnik a kanyarban, a szülők 
rájuk mordulnak, magukhoz parancsolják őket, mindegyik a 
magáét, megigazítanak rajtuk valamit, és onnantól abbamarad a 
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beszélgetés, valamennyi kis csoport már a saját találkozására, vagy 
felszállására koncentrál, belső világába merül, hétvégeken sokan 
szállnak, kászálódnak le, többségük ingázó, városban dolgozik, 
hetente jár haza, vagy havonta, puszi cuppan, egyesek át is 
nyalábolják egymást, s együtt áramlik a nép a kijárathoz, a 
szerelvény pedig komótosan kihúz mellettük az állomásról, 
letapasztom hát én is a fülem az asztal lapjára, oly nagynak tűnik 
így minden rajta lévő tárgy, a tollam, a ceruzám, a radírom, 
egészen furcsa, a fal is mintha még közelebb kerülne s még 
behemótabb a rajta függő polc, mely normális térben egyáltalán 
nem volna ormótlan, s a katicák így már kivehető, mindössze 
apró sóhajokkal tarkított társalgása, vonulása megint megidézi az 
állomást, a hazafelé tartókat, akik a feszültséget messze hátuk 
mögött hagyva, a fáradtságtól kissé elgyötörten, de ellágyultan a 
szeretettől csöndesen, pár rövid szót váltva belefordulnak az 
utcákba, vacsoráznak, mosdanak, összebújnak, érintik egymást, és 
álmaikba mélyen elmerülten átvarázsolják magukat a holnapba, s 
ahogy így hallgatom őket egy darabig, szememmel céltalanul 
tapogatva a sárgásra meszelt fal redőit, zúgásra leszek figyelmes, 
előbb azt gondolom, már megint öregedő fülem játszik velem, de 
egyre kifejezettebbé erősödik ez az új zaj, mi ez? – kapom föl 
fejem, ekkor elcsöndesül, s ahogy véletlenül kipillantok az 
ablakon, látom, odakinn szürkül már, árnyék nélküli lomha 
fénytelenség telepszik rá az útra, a járda szakaszára, a fákra, s 
akkor gyanúsan visszafektetem fülem az asztalra és egészen 
megriadok, igen, ezek ők, az ő fájdalmuk kezd kiáramolni szűk, 
kitines csáprágóik közül, sérelmeik, éhük, szomjuk, örömtelen-
ségük, elcsigázott testük panasza visszatarthatatlanul tör elő, 
kórussá egyesül, mint nagyvárosi főteret betöltő tüntető tömegek 
rikoltozása, amikor felforgatott autókból, buszokból, kukákból, 
betört kirakatú üzletek berendezéséből emelnek barikádot és 
felszedett utcakövekkel dobálóznak, gumiabroncsokat égetnek, 
fekete füst borítja az egész negyedet, egymást hergelik a 
bátorságra, hogy kiordítsák végre magukból betegesig tűrt bántal-
maikat, fülsértőn tölti ki a baljós ricsaj a teret, már a szomszéd 
hangját sem lehet külön kiérteni, gömbölyű hátukkal csak úgy 
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tolulnak, hatlábas menetelésükből kiveszik a séta játékos tempója, 
automatizmusba vált, erőltetett menetbe, hadi masírozásba, 
mozdulataikat, tetteiket nem ellenőrzi többé a tudat, pont úgy, 
ahogy ő száll fel a vonatra, gondolatai messzire hátra és előre 
csaponganak, a letűnt múltat babrálja emlékezete, majd jövője 
már meglévő elemeiből igyekszik meglátni az egészet, egy biztos, 
a jelenben csak reflexei mozgatják, fellép az első lépcsőre, ránt a 
súlyos bőröndön és egyazon lendülettel a kocsi előterének 
padlójára lehuppantja, utánalép, aztán továbbmegy a kocsi 
belsejébe, s anélkül, hogy különösebben körülnézne, leteszi magát 
egy szabad helyre, bámul ki az ablakon, nem kíséri senki, nincs, 
kitől búcsúzzon, nemigen fordult máskor ilyen elő, lassan 
megindul a táj hátrafelé, s ahogy folytatva előbbi gondolatait 
egyenesbe fordítja fejét átellenben magával észreveszi a 
rászegeződő, furcsán kigyúlt szempárt, azonnal felismeri, a volt 
osztálytársa az, tudja, súlyos beteg, szia, hogy vagy? – nem 
ismersz meg, mi? – dehogynem, csak rég láttalak! – persze, meg 
legatyásodtam, megevett a rák, de azért az anyádat túléltem, pedig 
nála sokkal később kezdődött! – mégis, hogy vagy? – nem látod? 
– maradt még pár napom, de azért ketten is beelőztek, akik az 
elején sajnálkoztak rajtam, az anyád, meg egy csávó a szomszéd 
faluból, ismertem a bulikból, na, lent ropja már az is, egyszerre 
feküdtünk a klinikán, kivitték őket tepsiben, én meg itt 
vonatozgatok veled, igaz, nem sokáig, elkaparnak hamarost! – 
találkoztál édesanyámmal? – mi az hogy, el sem bírtam kerülni, az 
anyád mindig téged emlegetett a folyosón, pedig neked kutya 
bajod, vérzett az ínye beszéd közben, hogyhogy máris mész 
vissza, nem kaptál több szabadságot? – nem – menj is, mit ülnél 
itt a porfészekben, le se szarj minket! – megnősültél, mi? – meg – 
hallottam tőle, meg hogy mennyire szeretné megérni még az 
unokáját, csak hát nem úgy megy ám az! – itt nincs kunyi, hiába 
pofázott a doki, hogy amiatt ne idegeskedjen, jó pár éve van még 
hátra, ennyi lett, kampec, a doki meg tehet egy szívességet! – hol 
dolgozol, dolgozol már egyáltalán? – nem, még tanulok, az idén 
fejezem be – á, rémlik, ezt is mondogatta, szeretné látni a diplo-
mádat, úr leszel, cseszd meg! – az első napokban még nagyon 
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jártatta a száját, ahogy mindig is szokta, később lecsendesedett, rá 
se ismertem, na, én itt leszállok, ide jövök a telepre, nézz meg 
magadnak utoljára, a franc essen belétek, nem baj, rátok is rátok 
kerül a sor! – azzal feltápászkodik, meg kell hozzá kapaszkodjon a 
fenti csomagtartó peremében, nehezen tartja az egyensúlyát amíg 
mozog a szerelvény, kibotorkál, leszáll a vicinálisról, az 
megrándul, tovább gördül, ő elmarad mögötte, az élet mögött, 
csak a jaja visszhangzik az időben évtizedek távolában, össze-
vegyülve megszámlálhatatlan jajjal, apróbb és velőtrázó sikolyok-
kal, tehetetlen nyüszítésekkel, a hatvanéves feleség zokogásával, 
aki a telefonba a könnyeit nyelve öklendezi a szót, el fog menni a 
párom, érted? – harminc évvel fiatalabb a nő! – elment az esze, 
nem normális! – most mihez kezdjek, hogyan keljek versenyre 
azzal a ribanccal, azzal a döggel, a megereszkedett csöcsömmel, 
seggemmel keljek versenyre? – kinek kellek én már, nem kellek 
senkinek, legegyszerűbb, ha kiugrom a nyolcadikról, vagy saját 
magam hagyom ott őket, még mielőtt kiteszik a szűröm! – miből 
gondolod, hogy tényleg elmenne? – miért maradna, akkor nem 
csinálná, örökké azt hajtogatja, ne fosszam meg attól, amit én 
nem bírok megadni neki! – és ha csak ki akarja élvezi magát, még 
egyszer utoljára? – én akkor sem bírom elviselni, nem bírom, 
érted, nem bírom, megaláz, szégyellem, nem tudom leállítani a 
bőgésem, csak bőgők napokat! – engedd, hadd csinálja, amit 
megengedsz, az kevésbé fáj! – mit beszélsz, hülye vagy, tiszta 
gatyát előtte ne adjak rá? – miért, ha az anyja lennél, elengednéd, 
vagy nem? – de én a felesége vagyok, így is összekevertük a 
szerepeket tisztára, mit jótékonykodjak azzal a kis picsával? – nem 
a nőjével jótékonykodsz, hanem a férjeddel, állj mellé akkor mint 
feleség, bocsáss meg neki és állj mellé, a párod, az életednek több 
mint a felét vele élted le! – még hogy én bocsássak meg neki! – 
aha, megteheted, nem vagy keresztény, azoknál mindent Isten 
bocsát meg, te nyugodtan megbocsáthatsz saját magad! – na, jó, 
hagyjál békén, elmegyek bőgni, hagyjál, hagyjál! – összevegyül a 
hajléktalan szöszölésével is az ételbár melletti kuka fölött, amint a 
kidobott maradékot próbálja kihalászni lassú mozdulatokkal, a 
kora, az állapota ennyit enged meg, meggondolja minden egyes 
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mozdulatát, szedegeti az ehető hulladékot az egyik polifoam 
dobozba, sötét van már, meglehetősen hideg, az éltesebb pár 
egymásba karolva halad el mellette, adj neki valamennyit! – szól a 
feleség – minek, hogy eligya? – de ezen látszik, annyira szeren-
csétlen! – nem ez a módja a segítségnek! – kérlek, adjál neki, légy 
szíves, jó? – és közben haladnak, vagy harminc méterrel 
eltávolodnak, s a hajléktalan is elindul az ellenkező irányba, még 
ha nem is gyorsan vánszorog, jó, rendben van! – és visszafordul a 
férfi, közben előveszi a pénztárcáját, abból néhány érmét, amikor 
utoléri, hátulról ráteszi a kezét a vállára, az tisztára megretten, 
oldalt rándul, még bele is tántorodik, a szemében félelem, a 
feleségem küldi magának! – és nyújtja a pénzt, akkor amaz végre 
megérti, picit elmosolyodik, tartja a markát, az isten áldja meg 
magukat! – suttogja, a férfi elfordul tőle, indul vissza a 
feleségéhez, belékarol, haladnak tovább, nem látja, hogy a 
szerencsétlen még mindig egy helyben áll, kicsit púposan, néz a 
nyomába, a nyomukba, majd csoszogón megindul a főtér felé, 
motyorászik, de kivehetetlen, pontosan mit is, minden belevegyül 
a lélekölő háttérzajba, a bogarak és emberek keltette hangzavarba, 
mintha még a főtéri műjégpálya zenegépe is csúfolódva zengené a 
ropogós taktusokat, nem azért, hogy az a néhány bukdácsoló 
vidámabban csuszkuráljon, persze, aki tud korizni nem ide jön, 
még a templomtorony órájának ütése sem képes külön kihallat-
szani belőle, s ahogy nézem ezt a régi, nyikorgó szekerek 
kátyúkon keresztüldöcögéséhez fogható monoton menetelést az 
asztalomon, ivászatok utáni hazatántorgást idéz meg, amikor 
hajnal felé benyit az apa, a férj a lakásba, elüvölti magát, kuss, az 
anyátok szentségit! – van valakinek kifogása? – betámolyog a 
konyhába, kirántja az asztalfiókot, csörömpölve potyognak az 
evőeszközök, fakanalak, kések a kőre, közéjük túr a sötétben, 
hamar megtalálja a fanyelű nagykést, felkapja, hadonászik vele, 
nekem jogom van ehhez, én keresem a pénzt, ha akarom, hát 
eliszom, úgysincs más örömöm, belőletek pláne, na, mi van, de 
csöndben vagytok! – és a három nő, az anya meg a két iskolás 
lány rettegve húzódik a takaró alá, azt gondolják, bár fagyna 
halálra egyszer kinn az árokban, és elképzelik, ahogy együtt 
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nekiesnek, kikapják kezéből a pengét és belévágják a gyomrába, 
hadd folyjon ki az a rohadt szesz belőle mind, de csak reszketnek, 
nem moccannak, meg sem nyikkannak, nehogy provokálják, az 
beleállítja a hálószoba ajtajába a kést, csak úgy zizeg, 
megkegyelmezek, kurvák, most az egyszer! – benn rádől az ágyára 
ruhástól, keveset forgolódik, hörög, aztán kihallatszik a hortyo-
gása, innentől lassan ellazulhatnak a pattanásig feszült idegek, 
reggelig már biztosan békén hagyja őket, aludhatnak rémálmaikkal 
harcolva még pár órát, de hasonlít ez a kóválygó erőlködés, amint 
a katicák az élek mentén kitérők nélkül, potrohukat szinte a 
felületen húzva szaggatott járással elhaladnak előttem az éjszakai 
műszak után az otthoni munkának nekifogó férfi kábaságtól 
tétova mozdulataihoz is, ahogy letámasztja a kerékpárt a gangon, 
leül a konyhaasztalhoz, a felesége még az ágyban, ő nem jár 
reggelente dolgozni, beteges, kíméli magát, reggelit sem készít hát 
a férjének, ül a férfi, mered maga elé vörös, kialvatlan szemmel, 
kimegy a kamrába, leszel egy széles csík szalonnát, éhes a 
fáradtságtól, pedig evés helyett inkább aludnia kellene, de mert 
éhes, hát nagy falatokkal szótlanul jól beszalonnázik, tányér 
nélkül, csak úgy a viaszosvásznon, a régi késnyomok ott 
barnállnak a vásznon, ahol szelni szokta a szalonnát, van, hogy az 
ujjába metsz bele, a hüvelykujjába, amelyikkel kitámaszt, annyira 
nem, hogy vérezzen, de a vágások nyoma az ujján is sötétlik, 
beleragad a piszok, amikor befejezi, lesöpri a morzsát a markába, 
letörli az asztalt, átöltözik valami öreg, szakadt göncbe és nekilát 
vagy mosni a keverőtárcsás géppel, amihez a vizet is még külön 
meg kell melegítse, vagy az állatokat ellátni, ganézni, gazolni a 
kertben, főzni valamit ebédre, nem is annyira magának, inkább a 
feleségének, meg a gyereknek, mire hazajön az iskolából legyen 
mit ennie, s mindezt azzal a higanyos, kimért mozgással, amit az 
akaratlagosság vezényel, hogy letörje a fáradtság lehúzó erejét, 
ilyenkor minden egyes mozdulatra külön ügyel az agy, lehetőleg 
rendben megtörténjen, ne legyen lagymatag, ahogy azt a test 
szeretné, de túlkompenzált, hirtelen se, s ez külön fárasztja és 
messziről olyasminek tűnik, mintha lassított filmen látnánk az 
egészet, ebéd után mosogat, kukoricát daráltat a malomban, 
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bevásárol pár apróságot a boltban, ezt-azt megjavít a házon, még 
a kalapács is másként szól, ahogy félig aludva veri be a szöget, s 
már alig várja, ágyba kerüljön pár késődélutáni órára, hogy aztán 
kibírja a következő műszakot és a megint következőt, és hasonlít 
ez a vontatott kászálódása a bogaraknak az éjszakát az utcán töltő 
szerelmes fiatalember délelőtti hazafelé bandukolásához, kívülről 
mintha satu szorítaná a fejét, belülről pedig szikrák pattognának 
benne, egyensúlyban tartsák a nyomást, össze ne préselődjön a 
koponyája, nincs hová vigye a lányt, a kollégiumba őt be nem 
eresztik, a saját ágybérletébe nem viheti, motelra, panzióra nincs 
pénze, marad az utca, romantikus séta le-föl a városban, 
ölelkezés, csók, az ingén keresztül a melle, érintésüktől egész 
testén végigömlik a bizsergető vágy, még mielőtt bezárna az 
utolsó presszó egy ital, sütemény, aztán a székesegyház előtti 
téren összebújnak a padon, melegítik egymást, hűvösek az 
éjszakák, akinek nincs hová elhúzódnia, hamar észreveszi, 
mennyire hűvös is van éjjel, csak közlekedve valahonnan 
valahová, még ha messzire is, fel sem tűnik az éjszaka hidege, 
kiszorulva az utcára egészen más, hirtelen csontig kezd hatolni, 
árvának érzi magát benne az ember, kiszolgáltatottnak, megkí-
vánja, szeressék, valaki magához szorítsa, ajkával mohón keresi a 
másik ajkat, a meleg duzzadt nyálkahártyák érzékien elernyednek, 
kitárulkoznak, átadják magukat a vérbő gyönyörnek, szája elmerül 
a másik szélesre tárt harapásában, legszívesebben az egész fejét 
utána dugná, az egész testét, be a nedves, ölelő melegbe, hogy 
teljes lényével élvezhesse azt a semmihez sem hasonlító érzést, 
amit az eleven hús tapadása, az idegek egymáson elcsusszanása 
kiad, eltelik így egy óra, kettő is, aztán már nagyon pisilnie kell, 
heréiben szinte a fájdalomig fokozódik a feszülés a kielégületlen 
izgalomtól, bemegy a templom melletti bokrok közé, meg-
könnyebbül, utána a lány is leguggol ugyanott, már nem ülnek 
vissza, dideregnek, most érzik először, mennyire áthűltek, jócskán 
éjfél után jár, rájuk támad az álmosság, első rohama ez, még 
könnyen leküzdik, eddig fennmaradni nem kunszt, számtalanszor 
feküdtek ettől később is, tudják, a vasútállomást éppen ilyentájt 
zárják be három órára, állítólag takarítanak, pedig csak a maguk-
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fajtától próbálják megóvni, vagy a még tőlük is rászorultabbaktól, 
akik nem csak egy éjszakára költöznének oda, ezért a központ felé 
veszik az irányt, hátha nyitva maradt a főtéri fabódék valamelyike, 
de nem maradt nyitva, behúzódnak a színpad ácsolt világító-
tornyának egyikébe, de itt meg kényelmetlenül szoronganak, 
elzsibbadnak a tagjaik és melegebb sincs igazán, mint kinn, 
járkálnak hát tovább, lesik az órájukat, mikor nyit végre a vasúti 
váró, még másfél óra, még egy, már csak fél, és képzeletükben 
ledőlnek a váró íves fapadjára elszundítani, ó, nem hosszan, 
mindössze egy negyedórára, esetleg félre, ez már a második 
támadása a fáradtságnak, rosszindulatúbb, makacsabb, mint az 
első, de a katicák mostani kóválygásához még mindig nem 
fogható, végre kinyit a pályaudvar, a lányt elfekteti a padon, ölébe 
veszi a fejét, saját fejét nekidönti a támla mögötti falnak, úgy 
bóbiskolnak, egyszerre boldogok és boldogtalanok, nem a 
lelküket elemezgetve tudják, egyszerűen megélik és kész, az 
egyetlen, ami elhatalmasodik egész lényükön az a zsibbadt 
ernyedtség, a kimerültségnek egy korábban ritkán tapasztalt foka, 
mely után még újra tisztább, könnyebben viselhető szakasz 
következik, addigra kinyitnak az üzletek, a vendéglátóhelyek, a 
könyvtár is furcsán korán nyit, vajon ki jár reggel hétkor 
könyvtárba? – nincs is benn egy lélek sem, mikor belépnek és 
leülnek a számítógépteremben fejhallgatóval zenét hallgatni, most 
majdnem pont úgy érzik magukat, mintha nem is ébren, a szabad 
ég alatt töltötték volna az éjszakát, s ha apró hibák váratlanul be 
nem csúsznának cselekedeteikbe, fel sem figyelnének önnön 
elnyűttségükre, de becsúsznak s a fiú fel is figyel rájuk, elhúzza a 
száját, amikor mellékattint a fájlnak, fordítva teszi fel a 
fejhallgatót, és az óráját nézi meg, ahelyett, hogy lepillantana a 
képernyő jobb alsó sarkába, érti, mit jelentenek ezek az apró 
bakik, s hogy nemsokára nagyon is ideje, elbúcsúzzanak 
egymástól, s amikor először csuklik le a feje zenehallgatás közben 
és először érzi meg a satu szorítását a két halántékán 
megsimogatja a mellette ülő lány hosszú, sötétbarna haját, az 
felrezzen, menjünk! – mondja, s feláll, még egyszer összekapasz-
kodnak a kollégium bejáratánál, na csá, akkor este! – aludj jól! – s 
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elindul visszafelé, nem néz hátra, így akarja szoktatni, hogy nem 
néz hátra, megy a városközponton át, derül a tompaságán, azon, 
hogy senki sem veszi észre fején a satut, nem figyel fel szögletes 
járására, amit erőlködve képes csak egyenesben tartani, a különös 
zsibogásra belül az agyában, a fel-felvillanó szikrákra, amit persze 
hogyan is érezhetne, láthatna rajta kívül más, és mosolyába 
kesernyés grimasz vegyül, zsigereinek öröme, éhe, elcsigázottsága, 
jövőjének szomorkás víziója mind benne feszül e grimaszban, 
mire a bérletéig ér, arca kajsza redője árokká mélyül s megfáradt 
mosolya nyomtalanul elsüllyed az árok sötétjében, tényleg, vajon 
estelente, vagy éjszaka, amikor nem vagyok itt, amikor lekap-
csolom a villanyt, az utolsó elmenő leoltja maga mögött a folyosói 
fényeket, a neon nem csillog már az ajtó feletti üvegbetétben sem, 
csak az utca közvilágításából esik be pár árva sugár, akkor is 
járkálnak? – alszanak-e éjjelente? – ha igen, álmodnak-e? – elalvás 
előtt vizsgálják-e az ég keskeny szeletében a kinti lámpák híg 
fényfüggönyén átparázsló néhány csillagot? – mennyi nekik a 
világ, kik benne önmaguk számára ők, és mind a többi, akit, amit 
ismerhetnek? – fohászkodnak-e ilyenkor valakihez, hogy mire 
feldereng az új nap, megsegítse őket? – hiszik-e, hogy kedveltjei 
az úrnak, s meghallgatja, ha hozzá kiáltanak? – kiben hisznek, ha 
hisznek? – vagy hit nélkül bírják ennyire jól, itt, most, és fajuk, 
isten tudja hány tízmillió éve? – mit tudnak életről és halálról és 
mennyi az ahhoz képest, amit én tudok? – valamennyi fogalmuk 
kell legyen róla, ha már egyszer menekülni próbálnak innen, 
meglehet, az igazsághoz képest eltörpül kettőnk ismerete közt a 
különbség, ha ha ha! – fogom meg a ceruzámat és piszkálom meg 
egyikük hátsóját, még akár okosabbak is lehetnek, mint én, aki 
önszántamból képes vagyok és bejárok ide, s csak bambulok 
rájuk, magam előtt látom, ahogy nyáron a fűszálon billegnek, a 
rózsabokron, arrébb mozdítom az egeret, felvillan a monitor, 
beírom a keresőbe „katicabogár”, sorjáznak a találatok, az egyiket 
megnyitom, olvasom, „pete”, „lárva”, „báb”, „imágó”, „teljes 
átalakulás”, „hasznos”, „esztétikus”, „népszerű”, „gyerekek”, 
kevesebb, mint egy évnyi élet, inkább csak néhány hónap, 
micsoda hatalom van a birtokomban! – micsoda semmi se! – 
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beírhatom azt is, „univerzum”, és fantasztikusnál fantasztikusabb 
távlatok nyílnak előttem, de ha akarom, testem mélyébe is 
belekukkanthatok, akár órákon át tanulmányozhatom egyetlen 
sejtem szerkezetét, működését, sőt! – mélyebbre is levájhatok, a 
molekulákig, mennyi ez az élet és halál lényegéhez képest? – több-
e, vagy kevesebb, mint a hit, bármilyen korábbi, mai és eztán 
kitalálandó istenben? – a mostanra már minden ízében feszülő, 
repedező, és hamarosan ripityára eső keret, mely helyébe majd 
újat abroncsozunk mai ismereteink, bölcsességünk köré, úgy 
másfélezer évet, egy pillanat, majd csak kitart, cirka ennyi a 
vallások átlagos kihordása, mert nélkülük még sosem ment, mi 
ilyenek vagyunk, így bírjuk ki, a katicák valószínűleg másmilyenek, 
másként bírják, csak a kiáltásaink, a jajongásunk ugyanaz, és 
ahogy tovább adjuk magunkat minden fájdalom, gyötrődés 
ellenére az időben, hamarosan imádkozni kezdünk majd a 
gondolkodó és mindenható Tejúthoz vagy a Virgó szuperklasz-
terhez, vagy magához az univerzumhoz, mely, ki tudja, esetleg 
nem más, mint egy következő dimenzió katicabogara, ahogyan 
hozzánk imádkozhatnának a bennünket alkotó elemek, azok 
lakói, ha egyáltalán felérnék ésszel, amit együttesen kiadnak, az mi 
vagyunk, emberek, vagy ezek a bogarak itt, az ő istenük, és még 
igazuk is lenne, ha tényleg imáikba foglalnának minket, mert létük 
valóban elválaszthatatlanul függ a létezésünktől, s attól, sikerül-e 
továbbadni magunkat, igen, vajon ki alakítja azt, hogy én 
továbbadjam magam? – önmagam? – a párom? – együtt ketten? – 
vagy csak eszközei vagyunk egy felsőbb, netán örökké lenézett 
alsóbb hatalomnak? – áll a fiatalember a falusi buszmegállóban, 
mered a néhány leszállóra, a lány nincs köztük, becsapódik a busz 
ajtaja, felbörrög, belevész a nagy fehérségbe, elindul hazafelé a 
sűrű hóesésben, émelygésig gyötri kedvese hiánya, a születésnapja 
van, miért? – talán azért, hogy pontosan öt évvel később egy 
másik szakadó hóesésben megérkezhessen az, akit nem is vár, ül 
az asztalnál, szemben az ablak, pici faház, nyaraló inkább, 
elhagyatott, tele patkánnyal, világosban nem mutatkoznak, csak 
hallani a mozgásukat, éjjel szabadon szaladgálnak a szobában, 
három napot gondol itt tölteni, így, egymagában ünnepelni, 
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közben dolgozik, könyv, jegyzetfüzetek előtte, kitekint a zuhogó 
hóba, időnként a patkányok szöszmötölése annyira felerősödik, 
elvonja a figyelmét, de azért jól halad a munkában, s akkor ahogy 
feltekint megint, már egészen közel a házhoz jön, közeledik az a 
nő, felismeri, nahát! – és a nő odakinn még maga sem hiszi talán, 
hogy ebben a szinte viskóban tényleg talál valakit, őt, a jövőjét, 
egész hátralévő életét, a haveroktól tudja, talán itt kell legyen, s 
lépeget, vastag télikabátjában picit mackósan, mégis határozottan, 
mint aki az elhagyatott környékből és épületből ítélve biztos 
benne, másodperceken belül a zárt ajtónál visszafordul, s akkor 
láss csodát! – feltárul az ajtó belülről, összecsendül a két kacagás, 
és a mocsok, ahol a leggyönyörűbb dolgok születni szoktak, lám! 
– megszüli legifjabb gyönyörűséges gyermekét, matatok a 
számítógépen, míg intézem a rám bízott ügyeket magukra 
hagyom a vergődő katicákat, közben bevillan az emlék, a párom 
nem sokkal az esküvőnket követően könnyűn végigsimít az 
arcomon, csókot nyom rá, és meséli, tudod, úgy három éve éppen 
lefekvéshez készülődöm a nővéremék nyári konyhájában, ott 
legalább nem zavarok senkit, hadd aludjanak ők, ifjú házasok az 
egyetlen szobájukban, rám szól a nővérem, aztán nézd ám meg a 
sarkokat alaposan! – összenevetünk, ugyan! – csak nem hiszel 
benne? – de azért körbejártatom a szemem az ócska díványról 
sorban a sarkokon, inkább kamra ez, mint konyha, létrát, 
szerszámokat tárolnak a falnak támasztva, az egyik sarokban ládák 
majdnem a plafonig, nem is igazán látszik a sarok, viszont 
szemben a fal mellett egy hatalmas beépített sparhelt, nyáron 
néha főznek rajta, ettől konyha, a dívány után, amin fekszem s ők 
néha ledőlnek rá délután ejtőzni, akár szobának is nevezhetnék, jó 
így? – jó, feleli a nővérem sejtelmesen, mint aki teljesen biztos a 
dolgában, hogy az új helyen megálmodhatom a jövendőbelimet, 
otthagy, és én teljesen nyugodtan alszom el, sokkal nyugodtabban, 
mint ahogy reggel ébredek, mert mit gondolsz, kivel álmodom? – 
veled, és csak legyintek bosszúsan, na hiszen ennyit a babonájáról! 
– még ha valakit, picit is valószerűbbet álmodok meg! – de hogy 
pont téged! – az teljesen kizárt, dühöngök, képzeld, és simogat, 
puszilgat tovább, és én viszontsimogatom, megölelem, olyan 
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békés! – olyan meleg! – olyan emberi! – olyan asszonyi! – olyan 
örök! – nos, akkor ez a kukszli varázslatos hely kell legyen, ha 
ennyi fájdalom, nyögés, ízületcsikorgás, kiáltozás, lihegés, vágya-
kozás, méla emberi és állati álmodozás sűrűsödik össze e parányi 
területen, akár az öntőformában, amelyben izzón serceg, spriccel, 
lobog az acél, ha a csodák valóban rútságban születnek, akkor ez 
itt valami nagyszerűnek lesz szülőhelye, ennyi balsors, alázás, 
hullás után itt valami felemelően fenséges, már-már isteni kell 
készüljön, talán az élet maga, csakhogy az élet majdnem 
szétválaszthatatlanul összekeveredik a halállal, a bogarak 
öklendeznek? – vagy annak az irodavezetőnek csuklását, köhécse-
lését hallom vissza? – délelőtt óta tudja, nem tüdőgyulladása, 
műthetetlenül szétterjedt tüdőrákja van, pakol a szobájában, egy 
utazótáskába összeszedegeti a személyes holmiját, köszi, hogy 
kollégák lehettünk, én ide többet nem jövök be gyerekek, ti se 
látogassatok, őrizzetek meg olyannak, amilyennek eddig 
ismertetek! – mondja, görnyedve kiballag, néznek utána, vékony, 
nem túl magas amúgy sem, mégis, mintha máris a fele volna 
korábbi önmagának, a semmibe tart, becsukódik mögötte az ajtó, 
csönd, egy hang se, a város másik végében pedig nagyjából 
ugyanakkor a villamos veszettül szikrázik a fékezésben, majd 
csörömpölve átgázol előbb a motoron, aztán a srácon, 
széttrancsírozza, az érettségi ajándéka a motor, az első útja vele, 
rögtön a fővárosba, hadd lássa az egész úri nép, micsoda motorja 
van neki, a paraszt vidékinek! – a kétgyermekes anya pedig a 
szomszéd utcában ráharap az öklére, rázkódik a válla, magára 
zárja a kocsit belülről, az altatós dobozt kihalássza a zsebéből, 
csak pár sarokkal áll odébb, könnyen megtalálják, markába szórja, 
szájába tömi a tablettákat, vize nincs, ennyit le sem bír nyelni 
egyszerre, félig félrenyeli, köhög, de csak magába gyömöszköli, ó! 
– milyen jó is lenne, mire felébred, ott térdelne a férje az 
anyósülésen, kívül a járdán két gyönyörű, megszeppent kislánya, 
bocsánatáért könyörögne, vigasztalná, megesküdne, hogy soha 
többet! – úgy tűnik neki, esteledik, pedig verőfényes délután van, 
hirtelen éjszakába vált, s mert valami el lett számolva, a tabletta, 
az utca, a méter, vagy az egész szándék, másnap akadnak csak a 
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kocsira, s az előző nap délutánjának fényben fürdő éjszakája 
marad már számára az idők végezetéig, és amikor minden a 
halálról szól, amikor apokaliptikus dühvel letarolja az életet, ahogy 
gyilkos háborúkban, világjárványokban szokta, mint itt arat a 
katicák között, akik csak potyognak és pusztulnak, és sehol egy 
újjászületés, mi, esendő gyöngék akkor is titokban őbenne, az 
életben reménykedünk, vágyjuk, hisszük megsegít, könyörgünk 
hozzá, ne hagyjon el, újuljon meg, hajtson ki ezer ággal buján, és 
az élet végül mindig meghallgat minket, vagy ha nem pont 
minket, hát valaki mást, és egyszer csak erőtől duzzadón, 
rettenthetetlenül odatoppan a múlás elé és ellentmondást nem 
tűrőn arrébb taszajtja, hátradőlök a székemen, a monitoron ide-
oda kattintva átnézem a mai munkám, amit megoldottam és amit, 
mert nem mindig győzöm, kénytelen vagyok holnapra, 
holnaputánra halasztani, hűvösödik idebenn is, a nap vége felé 
kikapcsolják a gázkazánt, a normál méretű helyiségekben ez így 
rendben is van, a falaknak, a szoba levegőjének hője kitart zárásig, 
itt nálam azonnal észrevenni, ha a fűtés leáll, kiveszek egy szem 
kekszet a fiókból, rágicsálom, kortyolok a bögrémből hozzá, 
szegény katicák! – nekik ennyi sem jut, visszahajlok előre, 
könyököm a térdemre helyezem, tenyerembe támasztom fejem, 
elgondolkodom, ahogy vidéki birtokunk gangján a háromlábú 
sámlin reggelente kávémmal a kezemben, figyelem a berregő 
berendezést néhány méternyire átellenben, a szomszédom 
udvaromra néző falán egy klímaberendezés külső egysége zúg 
kellemetlenül, kikapcsol rövid időre, majd újra be, távollétemben 
idelopta a fickó az udvaromba, csatornát javítanánk, odaadnád a 
kapukulcsod? – mire legközelebb jössz, készen is vagyunk! – azon 
töprengek, mi vihette rá, megtegye? – bizonyítási kényszer? – 
élvezi, árthat? – vagy annyira zavarná saját klímájának zaja a saját 
oldalán, megéri neki, akármit is gondolok eztán róla? – és még 
meg is zsarol, feljelent, ha hozzányúlok, talál okot ellenem, 
hangoskodik, hmm, érdekes probléma! – megkeverem a kávém, 
pedig a cukor már feloldódott és forrónak sem forró, vajon 
ugyanazt teszi, mint a katicák? – megy és megy, egy millimétert 
tapint előre, elvakultan nyomul elképzelt célja felé, senki és semmi 
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nem érdekli, csak a lépés, amit éppen muszáj, megtegyen! – 
győzni fog! – túlél! – majd ő megmutatja! – viszont a katicák 
egymást nem bántják! – nem hiszem, hogy leszereltetem, lám, 
ebbe a kukszliba is bejárok mióta! – majd megérti egyszer, mint e 
groteszk helyiség megépítője, nem is, inkább a kiötlője, bármek-
kora a világ, mindössze néhány titokzatos törvény igazgatja, s 
leszerelteti saját maga, értetlenkedve korábbi döntésén, bár, 
könnyen lehet, már csak akkor jön rá, hibázott, amikor tönkre-
hajszolva, a végsőkig elcsigázottan, hitehagyottan lepotyog a 
semmibe, ahogy a katicák, felállok a sámliról, felhörpintem a 
maradék kávémat, az ötletadóval együtt, és hátranézek, a kert 
irányába, a másik szomszéd felé, többedik hullámuk ez, egyre 
kevesebben vannak, az előzők tetemeit lapátra söpri a takarítónő, 
maga tenyészti ezeket? – viccelődik, úgy kell kikapirgáljam őket az 
asztal háta mögül! – én meg csak mosolygok, már első szerelmem 
szerint is kissé infantilisan, lehet, engem szeretnek, látja, csak úgy 
tódulnak hozzám! – aranyos kis jószágok, nem? – a melegre 
jöhetnek, miért, a többi szobában nincsenek? – nincsenek, de a 
városban többen panaszkodnak! – igen? – ezek szerint nem 
érdemlik meg őket, az övéik biztosan eltévedtek! – és figyelem a 
monitor alját, a talpa és az asztal közötti keskeny rést, észreveszi-e 
az asszony az ott feltapadt példányt, az első, vagy a második 
hullámból való, nem az asztalon hever és fölötte a monitor, a 
monitor talpához fölhúzódva rejtőzik, amikor a takarítónő 
elmozdítja a monitort, hogy letörölgessen, vele együtt mozdul, 
csak oldalról látom, felülről észrevehetetlen, nem szólok, nem 
árulom el, de elhatározom, ha mégis észreveszi, nem védem meg, 
rábízom a sorsra, rendezze el a maga igazságát, ez is tisztára 
halottnak néz ki, ugyanolyan száraznak, mint a többi, mégis fönt 
megtapadva lóg, a háta nem éri el az asztal lapját, azért ez olyan 
különös, ugye? – egy hulla hogyan kapaszkodna ilyen kitartóan? – 
odaragadt és rászáradt? – olyan szorosan lapul a műanyag-
lemezhez, mintha az élete függene tőle, ahogy ifjú szerelmesek 
próbálnak egymáshoz közel bújni, összeolvadjanak egyetlen 
testté, átváltozzanak a másikká, hadd járja át minden egyes 
sejtjüket külön-külön az élő meleg hús érintésének gyönyöre, vagy 
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ahogy az idősödő párok sok évtizedes, egymással folytatott 
küzdelem után már-már mosolyt fakasztóan kézen fogva sétálnak 
az utcán, talán félnek a fenyegető örök magánytól, túl közel 
került, hideg érintésétől borzonganak? – vagy inkább megsejtik, 
ha nem is időben, de még az utolsó pillanat előtt a mindenható 
törvények nagyszerűségét? – külön ágyban alszanak ugyan, mert 
úgy kényelmesebb, s vannak annyira bölcsek, orrolás nélkül 
belássák, elfogadják ezt, de álom előtt valamelyikük fekhelyén 
hosszan összebújnak, elbeszélgetnek a szembeni lépcsőház 
időnként felgyulladó lámpáitól megtört sötétben, simítják, 
puszilgatják egymást, ölelésük ebben a megvilágításban végképp 
semmiben sem különbözik első szerelmes éveik összebújásaitól, 
napjuk legszebb percei ezek, s csak amikor már túl későt mutat az 
óra zöld elektromos számlapja evickél át valamelyikük a saját 
fekhelyére, persze, igaza van a rádiónak, ha figyelmeztet, 
készüljünk fel az időskori magányra, a házaspárok nem kart a 
karba szoktak az elmúlásba átsétálni, kár, pedig sokan mennyire 
benne lennének! – ők inkább így készülnek, egymásnak örülve, 
egyedül lenni lesz még módjuk, hajaj! – hullásuk után az első 
néhány százezer év bőven elég lesz, hozzászoktassák magunkat 
kibírni a még rájuk leselkedő társ nélküli, halott örökkévalóságot, 
a szeretet, a hit, akár az élet maga, megmagyarázhatatlan, mikor, 
milyen tőről fakad, banálisan egyszerű, és egyben kifürkész-
hetetlenül bonyolult, ül az anya, beszélget a fiával a számítógépen, 
a tökéletlen távoli kapcsolat miatt a kép elég gyatra, ugrál, 
csíkozódik, az anya arcán mégis úgy ragyog a boldog mosoly, 
mintha itt, vele szemben ülne a gyermeke, nem is száz 
kilométerekre, egyszer, miközben felhevülten kérdez, ki is nyúl, és 
megsimítja a merev üveget, észreveszi magát, elmosolyodik, 
röstelli, de meg bepárásodik a szeme, és a mosolya valamilyen 
csak azért is mosolyba vált, neki ez kijár, mert az ő testéből 
szakadt ki az a számára az egész világon legdrágább ember, aki 
ugyan nem a legjobb, legszebb, legokosabb, legszorgalmasabb, 
nem a legek legje, mégis ő az a pótolhatatlanul egyetlenegy, akit 
mindenkinél jobban szeret, a hit, a szeretet nem értéket mér, nem 
holmi árral arányos, csak úgy van, akár az élet, elővarázsolódik a 
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semmiből, majd nyoma vész, s mikor lemondtunk már róla 
végérvényesen, egyszer csak diadallal felbukkan megint, ó, hányan 
vannak, akik visszaélnek ezzel! – akik azt mérlegelik, hogy mások 
majd nem mérlegelnek, hogy a vaksi tömegek korlátlan ideig 
követik a számító csalót, de a hit, a szeretet, s a múlással viaskodó 
létezés fölkészült a szemfényvesztőkre, érdekes módon éppen 
diadaluk torán szokása elszámoltatni őket, mert még a 
megveszekedett kutyák is megtorpannak egy határon, csaholnak, 
ágaskodnak, a foguk fehérlik, közeledik a motor, ketten ülnek 
rajta, lassan haladnak, alig lépésben, az ártéri erdőbe vezető 
ösvényt, amelyen a sóderdomb mellett el kellene haladjanak, 
elállják ezek a dögök, vannak vagy heten-nyolcan, csahos korcsok, 
egymás fattyai, a sóderdombot őrizteti velük a tulajdonos? – 
mindenesetre nagyon úgy néz ki, kénytelenek lesznek visszafor-
dulni, amíg szembe hajtanak jóformán nem közelednek, 
egyhelyben tülekednek, kerülgetik, körülugrálják, és eszeveszett 
ricsajjal hergelik egymást, a távolság így is csökken közöttük, aki 
elöl ül, vezet, belátja, semmiképp sem tud elhajtani mellettük, 
rájuk vetnék magukat, a még meglévő métereket jobb, ha arra 
használja, megfordul, s mert tudja, akkor bezzeg azonnal utánuk 
rontanak, hajtja őket az űző ösztönük, azonnal nagy gázzal 
megpróbál majd elspriccelni, különben megnézhetik a lábukat, 
úgy is tesz, de az apró sóderon a hátsó kerék a hirtelen gáztól 
kipörög, jobbra-balra csusszan a motor, haladnak, de nem elég 
gyorsan, a kutyák meg, ahogy biztos is volt benne, tomboló 
dühvel megindulnak utánuk, a gép berezonál, s abban a pillanat-
ban felfogja, el fognak vágódni, nohát! – pedig eddig még sosem 
esett el a motorjával, és már szinte látja, ahogy az ebek 
körbekerítik, véresre mardossák őket, s még az esésből is isten 
tudja hogyan jönnek ki, mijük törik el, képesek lesznek-e 
egyáltalán védekezni, mindez szemvillanás alatt átcikázik az agyán, 
és a következő pillanatban már lenn hevernek a sóderon, a gép 
felbőg, mert a kormányt estében sem engedi el és oldalt dőlve 
húzza a gázt, a hátsó kerék iszonyatos sebességgel pörög a 
levegőben, hátrapillant a társára, gyorsan bele az arcába, van-e 
rajta fájdalom, majd a kutyákra, és nem akar hinni a szemének, 
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azok mind ott állnak úgy három méternyire csapatban, megrökö-
nyödve, földbegyökerezett lábbal, hangjuk alig, csak pár vakkan-
tás, nézik, ahogy szerencsétlenül hevernek és dühöng a gép, 
egyáltalán nem erre számítottak, nem is ezt kívánták elérni, és 
mintha a szívük esne meg most rajtuk, de mert segíteni nem 
tudnak, lassan elódalognak, hm! – gondolhatják, pedig milyen jót 
játszhattunk volna, küzdhettünk volna! – na de így? – s ők ketten 
feltápászkodnak, lefullasztják a motort, felemelik, sztenderre 
állítják, körbenézik magukat, egymást, a gépet, beindítják újra és 
nyugodt, a kavicshoz mért tempóban elhajtanak, a kutyák már 
egészen messziről követik őket a szemükkel, billegek kicsit a 
székemen, míg a képernyőn különböző szövegeket gurigatok, 
olvasok, a háromlábú sámlin is megesik, hintázom néha, nem 
kávézás közben, inkább amikor elmélyülten dolgozom, mondjuk 
szemben a klímával a gang hűvösében szerelek, igen, meg kell 
hagyni, az ebekben van némi tisztesség, még az ilyen kicsapott 
korcsokban is, bár, biztosan akadna néhány törzskönyvezett 
véreb, amelyik nem tétovázna, összepakolok az asztalon, nyújtó-
zom, kikapcsolom a számítógépet, veszem a cipőm, kabátom, 
lekapcsolom a villanyt magam mögött és megyek, aztán, úgy 
tűnik, alig telik el pár pillanat, megjövök újra és megint megyek és 
jövök, megyek, jövök, vége felé jár a tél, hosszabbodnak a 
nappalok, ha derűsebb az idő elvagyok villany nélkül, katicát már 
nem látni, egészen furcsa a csönd, se jajgatás, se ízületrecsegés, 
nehéz, nyomasztó hangtalanság telepszik a szűk, levegőtlen belső 
térre, mintha egy lezárt, süket dobozban ülnék, rosszindulatú, 
gyanús nyugalom, mint amikor engem érintő kellemetlenség van 
készülőben és már mindenki tudja, csak én nem, néznek rám 
kikerekedő szemmel, iszonyodva, vagy sajnálkozva, de nem 
szólnak, a falak, a magány nyomasztó, annyiból viszont 
könnyebb, nem kell szerencsétlenek kínjának reggeltől estig tanúja 
lennem, eltűntek, csak az az egy lapul még mindig a képernyő 
talpa alatt makacsul, s néhány kiszáradt, darabokra tört tetem 
hever a parketten, hiába, semmi sem tökéletes a világon, miért 
pont a takarítás volna az? – számolgatom, mennyit is tesz ki az 
utóbbi időszak katicaéletben mérve? – átlagban három-négy 
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hónapot élnek, az áttelelők hetet is, nos, akkor úgy fél katicaélet 
lement, emberben az mondjuk harmincöt év, komoly! – olvastam 
valahol, hogy az áttelelők felocsúdnak tavasszal, szaporodnak, 
majd elpusztulnak, miután keresztülverekedték magukat a tél 
pusztító viszontagságain az új nemzedéket létrehozni az ő 
felelősségük és dicsőségük, de a jövő kapujánál nem juthatnak 
tovább, két nyár nem adatik meg egyiküknek sem, azon veszem 
észre magam, rá-rápillantok az ablak kilincsére, egész télen 
szívom ezt a hamar áporodottá használódó néhány köbméternyi 
levegőt, csak az ajtón keresztül a folyosó felé szellőztethetek, ha 
az ablakot kinyitnám, a csöpp helyiséget pillanatok alatt elárasz-
taná a fagy, visszazárva a kődobozt pedig percek múlva úgyis 
ugyanolyan fullasztó lenne idebenn, mintha ki sem szellőztettem 
volna, most csábít a gondolat, kinyissam és valamennyi időre 
nyitva is hagyjam az ablakot, hirtelen úgy megkívánom a kinti 
készülő tavasz illatát! – még így, városi kiadásában is, nem 
töprengek tovább, odanyúlok a kilincshez és szélesre kitárom az 
ablakszárnyat, hátrább szorulok rögtön egy lépéssel, a szárny 
jóformán a helyiség negyedéig beér, ezzel félig az utcára 
költözöm, mert ott tátong előttem a belső térhez képest 
aránytalanul magas és széles nyitott felület, betódul a hűvös, orrot 
bizsergető tél végi áramlat, valahogy vele egy kis napfény is, a 
kinti zajok a fülembe vágnak, mélyeket lélegzem, jaj! – végre! – 
beleborzongok, állva teleszívom a tüdőm e régóta vágyott 
frissességgel, egészen beleszédülök, ahogyan ifjúkoromban, állok 
a teherautó platóján, a vezetőfülke tetejébe és a magasított 
oldalába kapaszkodom, ráz a vidéki szétfagyott kövesút, a sofőr 
keresztülhajt a kátyúkon, ennek a gépnek meg se kottyannak a 
gödrök, megyünk vagy nyolcvannal, hasít a szél, bátran nézek vele 
szembe, arrafelé, amerre a kedvesem lakik, amerre vágtatunk, 
kezemben a bukósisak nekiverődik a vaslemeznek, így érdemes 
stopolni, sisakkal, akkor motorosok is fölvehetnek, vagy akik azt 
hiszik, lerobbantam, mint ezek is, széles, szürke a határ, lila felhők 
az égen, a sofőr mellett a rakodómunkás ül, mi a gond? – hát a 
motorod hol van? – még a boltban! – elvinnétek? – ügyes trükk! – 
na, pattanj föl hátra! – meddig mész? – a szomszéd faluba! – majd 
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csapkodd meg a tetőt, amikor jó, ha le akarsz szállni! – 
kapaszkodjál! – lobog a hajam, a ruhám, a szívem, az ifjúságom, a 
vágyam, átáramlik testemen, lelkemen a feléledő természet üde, 
éltető árama, dalolni támad kedvem, rá is zendítek, nem tudom 
benn hallják-e, de mintha még vidámabban, merészebben 
robogna a kemény rugókon rázkódó hatalmas test, még 
szűkebben venné a kanyarokat, mintha onnantól, hogy velük 
hasítom a szeleket ez a nehéz kövek, rönkök szállítására 
megépített böhöm szerkezet is kecses, büszke paripaként 
nyargalászna a mindenségben, mintha az én belső tüzemtől 
kettejük lelke is fellobogna, túl az órabéren, a következő fuvaron, 
túl az időn idáig elcsap a lángja, serceg, ropog, lassan engem, 
mostani megkérgesedett magamat is belobbant, felemészt, hallom 
a hangját belekeveredni a kocsikerekek zúgásába, zörgésébe, a 
járókelők lépéseinek csosszanásába, koppanásába, beszédük 
tompa morajába, a csupasz ágak közt verdeső galambok 
szárnycsapásába, s egy női hangba, mely mintha levelet olvasna 
kicsit ügyetlenül tapicskolva a zsebherkentyűjén, „…ma majdnem 
hívtalak, a lányoméknak hétvégén megszületett a második 
kisbabája, rengeteg értesítőt kiküldtem, téged kihagytalak, mert a 
férjem nem akarom bántani a kapcsolatfelvétellel, mégsem 
hagyott ma nyugodni, hogy nem osztottam meg veled ezt az 
örömöm, hiszen a születés a legnagyobb csoda, aztán mégsem 
hívtalak, jó most ismét az egyenes úton, s lám, a millió gratuláció 
között itt a leveled, van telepátia…” s a választ férfihangon „…ez 
nem telepátia, szívem, hanem maga az egyenes út, azt csodálom, a 
férjed még mindig nem látja, s hogy te magad is egyre görbébb-
nek véled, az ő hatására, vagy más hatásra, majdnem mindegy, 
hogy szégyelled, megtagadod a szabadságod, nem állsz ki érte 
isten, ember előtt s csak a lelked legmélyén tűröd meg holmi kis 
nyugtalanság formájában, de végül azt is legyűröd, még egy ilyen 
alkalomból is, ezért a bűnödért legalább akkora árat fogsz fizetni, 
mint a másikért, bocsáss meg, hogy ünneprontó vagyok, és kikia-
bálok valahonnan a töröknyergedből, gratulálok különben, 
legyetek boldogok! – és találjátok meg végre ennyi tévelygés után 
az utat! – az egyeneset! – az enyémet…” megpróbálom elhesse-
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getni magamtól a hallucinációkat, vagy mik ezek, felemelek egy 
iratot, olvasom, nem értem, vissza kell zárjam e lángokat kívülre, 
túl koraiak, vagy inkább túl későiek már, mindenesetre 
kibírhatatlanok, egészen beleborzongok az egyszerre betörő tűzbe 
és hidegbe, ahogy körbefut, a ruhám alá bújik, a szívemig, kérdőre 
vonja, no, most mit érzel? – jó ez így neked? – és túl nagyot 
dobban rá válaszul a szívem és túl hosszan hallgat utána ahhoz, 
hogy ezt így tovább engedjem, az ablakhoz lépek, egy határozott 
mozdulattal becsukom, s ráfordítom a kilincset, csönd honol újra, 
a mellkasom feszít még valamennyit, majd megnyugszik, leülök, 
az asztalt bámulom, az iratokat, a függönyt, a képernyőt, saját 
lábam, ölembe hulló eres kézfejem, elhullanak a dicső, öreg 
harcosok, új daliák születnek helyükbe, magamra gombolom a 
falakat, mint egy nehéz, elálló télikabát, olyan ez a sufni, mintha 
mezítelenül húznék magamra egy megkeményedett posztózub-
bonyt, egyszerre melegít és vacogok benne, hányan járunk 
hasonló gnóm öltözékben! – ha rácsörgök valamelyikükre, nem 
veszi fel, nem hív vissza, pedig úgy megosztaná valakivel a baját, 
de nem pont velem, mert szerinte csak a lelkiismeretem 
nyugtatgatom, tanúja szeretnék lenni, másnak még keservesebb, 
idétlenül örvendeznék a panaszán, hogy aztán türelmesebben 
viseljem saját megaláztatásom, a körém szövődő intrikákat, és 
sajnálkozva mesélném tovább az ő megpróbáltatásait, hadd 
lássák, micsoda együtt érző a lelkem, mennyire jó ember vagyok, 
és élve eltemeti magát valami hasonló kriptába, mint ez itt, 
magányosan sántítgat a frissen beültetett csípőprotézisével, 
összekucorodik eltávolított méhe fölött, lesunyja madonnás, 
kereken világító szemét, mert úgy tudja, meddő, takargatja, hogy 
hiányzik az egyik keble, a férje átköltözött a másik szobába, meg 
is veri, megözvegyült, megráncosodott, túl kövér, munkanélküli, 
szétkürtölték titkos szeretkezéseit, önmagából próbál erőt 
meríteni, de már nincs honnan, és nincs mihez, hát kivezeti magát 
az eleven élők listájából, amikor megsimogatom, elhúzódik, ne 
tedd! – nem szeretem! – mióta nem szereti? – ugyanúgy imádja, 
mint lány korában, ha pudliként simítgatják a haját és 
odaszoríthatja tüzes pofiját a másik mellkasára, csak fél kiszol-
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gáltatni magát, elfogadni, mert mára mindennek ára lett, árcédula 
feszül az ölelésen, a csókon, a vacsorameghíváson, de még egy 
melegnek tűnő tekinteten, telefonhíváson, futó simításon is, 
óvatos, adós ne maradjon, meg ne zsarolják vele később, már 
maga sem tudja, pontosan mitől retteg, jogosan-e, és én, amikor 
visszahúzom felé nyúló karom, pedig ahogy az éhség gyötri az 
embert, úgy kínoz a vágy, hogy hozzáérjek, de kénytelen kelletlen 
legyűröm, nos, akkor bennem is megfogan a gyanú, kellemét 
hátha ő is pénzért árusítja nekem, szava csengése, puszta létezése 
szintén be van árazva? – ugyan mi az áruk? – tudja magáról 
miként működik, azért feltételezi rólam is a hátsó szándékot? –
azért tartja be torz, másokat is megnyomorító szabályait? – és az 
én szabályaim? – emberibbek az övéinél? – csak meredek magam 
elé, csukva az ajtó, az ablak, csönd, és csönd, még ha nem is pont 
ugyanaz a halotti, nyomasztó némaság, mint mielőtt kinyitottam 
az ablakot, különös csönd, üzenetektől terhes, a múltban és talán 
a jövőben gerjedő hullámok gördülnek rajta át, valami olyasmi, 
mint a vízözönről szóló legenda, vagy ami a még meg sem fogant 
unokámról terjed, hallgatom, és azon jár az agyam, minek a 
csöndje ez? – olyan ismerős! – mi töri majd meg? – velőtrázó 
sikoly? – vagy boldog, kéjes sóhajtás? – mindannyiunk kiáltása 
elhal, akármilyen keserű, fájdalmas rikoltás is, a katicáké nemrég 
még itt verődött e falak között, s most nincs, és nincsenek ők 
sem, vissza sem intettek eltűnőben, ahogy visszaint a más 
földrészre robotba szegődő férj a reptéri becsekkolás után, 
mielőtt elnyelné a belső váróba vivő folyosó visszafordul, és bal 
kézzel utoljára búcsúzik nyomába meredő hitvesétől, majd 
ólomlábbal bekanyarodik jobbra, és a régi sóhajokra is rátelepül a 
közöny, a barátnak ajándékból átjátszott lányéra, meg az 
ajándékozóéra, amint éppen megértik, ezzel lemondanak 
egymásról talán örökre, még mielőtt megszerezték volna egymást, 
s a barát? – azóta megszámlálhatatlan skalpot gyűjtött! – vajon a 
lány nevére emlékszik egyáltalán? – és rátelepszik megváltó, késői 
boldog sóhajukra is, amikor a végzet megannyi év után mégis csak 
igazságot szolgáltat nekik, de megüdvözült pihegésüket elnyeli 
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életük szövevénye, a fegyelmük, mindent valami egynemű, szürke 
feledés lep el, mint bontás mellett parkoló autókat a cementpor, 
ráülepszik a perc, a nap a valóra, évszázadok ülepednek rá, mégis 
jelentéktelenek az idő végtelenéhez képest, mint számomra az, 
hogy öreg barátom a konyhájából házának halljába csoszog-e át, 
vagy kibócorog néhány utcányira egészen a Niagarán átívelő 
hídig, minden oly egynemű az irdatlan messzeségből, úgy tűnhet, 
az is érdektelen, valamely esemény megtörténik-e, vagy sem, élő-e 
valami, vagy halott, s ha élő, mint a bogarak meg én, heteket, vagy 
egész évtizedeket létezik-e, térkép nélkül utazunk a minden-
ségben, csak megyünk és megyünk súlyos sötét fellegek alatt, a 
Naphoz, a csillagokhoz sem viszonyíthatunk, körözünk nagyokat, 
néha rácsodálkozunk az ismerős tájra, ahogy ez a furcsa csend 
ismerős most a számomra, és máris folytatódik az öncélú 
szüntelenül előre, mely távolról tekintve hasat fájdítóan nevet-
séges, na persze! – biccentek, na és, ha kiolvassák a kromoszó-
máimból a hajlamom a prosztatarákra, a cukorbetegségre, mire 
megyek vele? – és kihagyom a vizsgálatot, sodortatom magam a 
mélységes és megállíthatatlan árammal az égen tornyosuló 
átláthatatlan borulás alatt, nincs fakereszt a gáton a százas 
kilométerkő tövében, és ott sem, ahol a kunsági alsóbbrendű úton 
a másodperc tört része maradt az éjben kivilágítatlanul hagyott 
lajtos kocsit kikerüljem, itt ülök fanyalgón, elgémberedve, felállok, 
kilépek a folyosóra, ellépdelek a végéig meg vissza, mi jogon 
kételkedem a részletekben? – miért gondolom, hogy a katicák 
segélykiáltása, csak mert hulltukkal elült, teljesen felesleges volt? – 
teszek még egy fordulót, akkor egész életük is hiábavaló lett 
volna? – s az enyém? – mire akkor a megmenekülésem? – 
kinyitom az ajtóm, belépek a szűk belvilágba, eloldalazok a 
szekrény mellett és behuppanok a székbe, minden pontosan úgy 
vár, ahogy otthagytam, mitől is változott volna? – körbejáratom 
szemem, asztal, polc, függöny, iratok, képernyő, billentyűzet, 
most ordítsak fel kínomban? – na, gyerünk, vágjunk bele! – 
maradt még mit aprítani jócskán! – megmozgatom az egeret, 
felvillan a képernyő, még az a bogár is ott a… hol a bogár? –
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nincs ott a katica! – ez meg hová lett? – előbb lehajolok, hogy 
jobban alálássak a talpnak, de biztosan nincs a résben, pillantásom 
vágtatva körbepásztázza a helyiséget, sehol sincs nyoma, nincs! – 
nincs! – nincs! – soha ettől boldogabb hiányt! – ó, szent egek! – 
dőlök hátra a széken s egy férfi könnycsepp csordul le ráncosodó 
arcomon. 
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Az ismeretlen kert 

Mária elhúzta a riglit és megtolva a dróthálós kisajtót félig 
kinyitotta azt. Csak annyira, hogy kényelmesen beléphessen a 
kertbe. Amikor még csak közeledett, óvatos léptekkel, fürkésző 
pillantással, szemben, a kertajtón át belátott valamennyire, nem 
túl távolra, mert két terebélyes diófa lombja nem engedte 
áttekinteni a területet. Oldalt, a hosszú drótkerítés túloldalán 
mindkét irányban szorosan egymáshoz nőtt hórihorgas tuják 
álltak, akár egy fal, azokon semennyire sem látott át. Furcsállta, 
hogy nincs zár, lakat, csak úgy kinyitja az ajtót és bemegy. Hiszen 
akkor ide bárki bejöhet! Pedig ez a kert most az övé. Délelőtt 
hozta a postás a papírt, hogy megörökölte. Az övé teljesen. 
Valahogy hihetetlennek tűnt neki, már-már rosszérzés fogta el, 
annyira nem számított rá. A létezéséről tudott, arról is, adódhat 
úgy, köze lesz hozzá, de mélyebben sosem foglalkoztatta ez az 
örökség. Amint rátette kezét a zár nélküli rigli hűvös vasára, még 
fokozódott is benne a gyanakvás, átvillant a fején, talán legjobb 
volna be sem mennie, de a kíváncsiság, a kötelességtudat, ha már 
egyszer megkapta, hát gazdája kell legyen, legyűrték a félelmét. 

Szerette a kerteket. Természetes módon, minden 
romantika nélkül, mint aki bennük nőtt fel. Világéletében volt 
kertje. Több is. Megdolgozott valamennyiben, sokszor kívánsága 
ellenére, azok pedig megfizettek a munkájáért, káposztával, 
mákkal, krumplival, zöldséggel, ahol volt, gyümölccsel, virággal. 
Mindez, meg verejtéke, a tisztes munka tudata kellemes elégedett-
séggel töltötte el. Nem mindig lakott a kertje közvetlen közelé-
ben, előfordult, hogy egészen távolra utazgatott művelni, inkább 
vendég volt csak ott, önmaga napszámosa, aki megérkezik, 
átöltözik, túrja a földet, hogy még mielőtt leszállna az este, 
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kimosakodjon, újra kocsiba vágja magát és visszarobogjon az 
aszfaltos városi életbe. 

Felnőttként úgy ment ki a kertbe, ahogy az utcára. Az 
utcára, ahol mindennap jár, tempósan lépdel a bolt felé, a lánya 
óvodai, iskolai, később munkahelyi, családi problémáját morzsol-
gatja a fejében, vagy azt, hogy a piacra is be kellene kukkantania 
halszeletért a teknősöknek. Kinn is van az utcán, meg nincs is, fel 
sem nagyon fogja, mi történik körülötte, számára az utca nem 
különálló házakból, járdából, úttestből, forgalomból áll, egyben 
érzékeli, mint egy pulóvert, amelyikbe amikor belebújik dehogyis 
foglalkozik külön a nyakával, az ujjával, felveszi, és kész. Így jelent 
meg tudatában a kert is. Egészben. Nem külön növényekből, 
sorokból, ágyásokból állt, hanem feladatból. Ma megkapálom a 
jobboldalt, és horolt, lecsapott keményen, ha kellett, ezerfélén 
morfondírozott közben és eszébe nem jutott volna mondjuk 
egynapi munkájának értékét valaha is kiszámolni, vagy előre 
kalkulálni, mennyit hoz majd neki valamelyik veteménye. 

Felnőttként már így ment ki. Ahogy a feleség lakik a 
férjével, nem pedig ahogy a mellesedő lány sandít az egyre 
keményebb járású szomszéd fiúra. 

Kislánykorában még képes volt szertelenül rajongani a 
kinyílt rózsabokor felett, gügyögni a katicabogárhoz, de már alig 
emlékszik azokra az időkre, és akkor is elszörnyülködött néha 
némelyik szomszédlány buta áradozásán. A falusi házuk kertjében 
minden évben kapott egy kis sarkot, ott azt termesztett, amit csak 
akart. Az édesapja felásta, ő segített gereblyézni. Azon a pár 
négyzetméteren azután ő lehetett a gazda, saját borsót ültetett, 
sárgarépát, majdnem mindenből egy picit, amit az édesanyja is 
tartott. Az ültetésekre jól emlékszik, ahogy fontoskodón sürög-
forog, a gondozására kevésbé, a termésekre, hogy onnan bármit is 
begyűjtött volna pedig egyáltalán nem, valószínűleg rossz gazda 
lehetett még akkor, hiába, mindent tanulni kell, azért is szoktatták 
így a szülei. A gondozásról, betakarításról onnantól vannak 
emlékei, amikor a nagy kertet kezdték rábízni. Egyszer csak 
szóltak neki, kapálja meg a hagymát, gazos az már, de vigyázzon a 
szárára, meg ne törjön. Sem nem parancsolón mondták, sem nem 
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kérve, hanem mint egyenrangú, a többiekkel azonos kötelezett-
ségű családtagnak. A végét akár el is hagyhatták volna, addigra ő 
már teljesen tisztában volt azzal, hogy a hagyma szárára vigyázni 
kell, amíg növésben van, különben a feje pici marad. Onnantól, 
hogy tétje lett a munkájának, emlékszik a gondozásra, meg a 
betakarításra. 

Becsengetett a postás, ritkán szokott följönni, meg is 
lepődött, amint meglátta, akkor rögtön telepedett a szívére ez a 
rosszérzés, pedig még fogalma sem volt, mit hozott. A sima 
leveleket – csekkek azok inkább, meg számlák, a személyes 
levelezését többnyire számítógépen bonyolítja – csak úgy 
bedobálja a postaládába, de mert fiatal, energikus gyerek, meg 
rendes, szolgálatkész, az átvevőszelvénnyel fel szokott szaladni, 
ha valami aláírandót hoz, hátha van otthon valaki, s csak ha nincs, 
dobja a ládába az értesítőt, akkor kell a postára menniük érte.  

Most, a kertajtót leheletnyit visszatolva az első lépések 
megtétele után minden kétséget kizáróan megérezte, ez a kert 
merőben más, mint a többi. Már otthon tudta, amikor 
végigfutotta a határozatot. Már amikor a postás könyvében aláírt, 
akkor valami mély szomorúság lebbentette meg. Sőt! – amikor 
megcsörrent a csengő, már attól olyan furcsán összerezzent, s 
ahogy feltárta a bejárati ajtót és ott állt közvetlenül előtte a fiatal 
postásgyerek egyszerre mosolygósan és öntudatos komolyan, 
legszívesebben visszafordult volna a konyhába a gáztűzhelyen 
fövő leveséhez.  

Föltekintett a diófák tetejébe, az ágak alatt, a törzsek 
mentén előre, majd körbe, messze oldalra a tuják során végig, az 
egyik irányba aranyeső is látszott, s elfogta a keserűség. Különös 
illatot érzett, lehet, a dió, meg a tuják kevert illatát. Olyan 
hatalmas volt ez a kert, hogy még a szíve is beledobbant, anélkül, 
hogy pontosan látta volna, mekkora. Mit kezd ezzel itt mind? 
Meghaladja az ő erejét! 

Először érezte ezt a furcsa tehetetlenséget. Máskor 
azonnal felmérte a terület nagyságát, a talaját, a lejtését, a 
széljárást, nem is kellett külön gondolkodnia, szempillantás alatt 
készen állt a terve, hogyan veszi birtokba, mire használja. És 
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sosem csalódott önmagában, és végeredményben sosem csalódott 
egyik kertjében sem, mindegyik pontosan azt adta, amit első 
találkozásukkor kilátott belőle. 

Úgy érezte, mintha elfogyna a karjából az erő, csak lógna a 
teste mellett, mint két idegen tárgy, mintha valami titokzatos 
hatalom kényszerítené küzdelemre, nem is akármilyenre, hanem 
hosszú, kimerítő harcra, amihez képtelen magát összeszedni s 
eleve tudja, el fogja veszíteni. 

Amelyik kertet mostanában gondozza, úgy hatvan 
kilométer távolságban lehet, kellemes kis családi birtok, nem apró, 
pláne ekkora távolságból, de semmilyen problémát sem okoz a 
számára. Beosztja az idejét, hogy eljusson vidékre is, csak ha 
nagyon muszáj, kér szívességet, vagy fizet napszámost. Nyírja a 
füvet, öntözi a virágokat, műveli a ház mögötti, úttal elválasztott 
két jókora parcellát. Mindenféle férfias szerszámmal elbír, ha kell, 
berántja a rotakapát és berregve kapál, a szomszédok az elején 
viccelődtek is vele, oda-odaböktek neki, de visszaszájalt élesen, 
hát ráhagyták, s amikor láncfűrésszel kezdte igazítani a gyümölcs-
fákat, mosolyogtak ugyan a bajuszuk alatt, de hallgattak. Jobban is 
tették, hagyják őt békén, úgy csinálja, ahogy bírja, neki nincs ideje 
pepecselni minden szezonban, metszegetni napokat, két-
háromévente metsz, de akkor láncfűrésszel. Az őszi szántáshoz 
viszont még október elején fel szokott fogadni egy öregembert a 
kis pöfögő traktorával, ő a legelső, aki szántat, a többiek húzzák-
halasztják, ő megtrágyáztat és ráfordíttatja, tavaszig nincs rá 
gondja. Előfordul persze év, amikor előre érzi, jobb, ha csak egy 
valamit ültet, krumplit, vagy csemegekukoricát az egész területre, 
azzal könnyebben elbír, aztán ahogy felszabadul életének egyéb 
nyomása alól, az ágyások sokféleségén az rögtön újra megmutat-
kozik, lesz saláta, hagyma, retek, mák, borsó, uborka, tök. 

Lépegetett a vastag, buja füvön, néhol pitypang sárgállott 
benne, elszórtan virított a százszorszép. Megállt egy jókora 
bokornál, nézte, fogalma sem volt, mi lehet a neve, óriási, puha, 
ezüst barkacsokorként kerekedett. A bokor mögött még régebben 
valaki által levágott s kazalba rakott ágak alól két madár rebbent 
fel, talán rigók, bogarakat keresgélhettek. Ismét körbejáratta a 
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szemét, de megint csak furcsa érzés környékezte meg, szépnek is 
találta, de meg a belsője számára mégis inkább ijesztő volt ez a 
kert, valahogy olyan földöntúli. Művelésre használt területet nem 
látott sehol. 

A diófák között haladt tovább. Egészen óvatosan, pedig 
nem volt csatakos a fű, pocsolyát, sarat sem kellett kerülgessen. A 
lecsüngő ágak között le-lehajolt, majdhogynem át kellett bújjon 
alattuk. A tavalyi dió mind a földön hevert megfeketedve, 
recsegett-ropogott a lába alatt. A diófák után kisebb tisztás 
következett, majd orgonabokrok. Ez meglepte, ugyan mit keres itt 
az orgona a dió közelében, ahol más, hasznosabb fák is 
lehetnének? Eszébe jutott gyerekkori kertjük, annak a végében 
voltak orgonabokrok, tulajdonképpen kerítés helyett, alul a 
megvastagodott, évtizedes ágak között át lehetett furakodni a 
hátsó utcára. Tavasszal úgy szeretett hátramenni és sütkérezni az 
első igazi napfényben! Délről sziporkázott oda a fiatal tavaszi nap, 
északról védte a széltől az ágbogas, éppen lombot és virágot 
bontó terebélyes sövény, és ő magába szívta ezt a kinyíló életet, a 
fényt, a meleget, az illatot, az illat az orgonavirágokból, a 
levelekből és a párálló földből áradt, és ő olyan ifjú volt ebben a 
templomi csöndjében a természetnek, olyan soha el nem múló, 
örök! Leguggolt, kapirgálta a meszes talajt, volt, hogy kivitte 
magával a konyhai kiskést, lemetszett két zsenge ágat és babát 
faragott magának, ahogyan édesapja tanította. 

Alig bírt a közelébe kerülni az orgonának, annyi tulipánfej 
bújt, nyomakodott ki körben a fű alól. Észrevette egy ácsolt 
rönkpad kikandikáló sarkát a bokrok között, azt mindenképp 
szemügyre akarta venni. Nézegette, le ne tapossa a tulipánokat. 
Igen. Sikerült. A pad jó régi lehetett, teljesen megszürkült a vastag 
fa, persze, esőben, szélben miért is lett volna másmilyen, még 
vékonyan zuzmó is nőtt rajta. Régóta nem használhatták. Hmm! 
– padom is lett, gondolta. Odalépett, óvatosan, fél fenékkel leült 
rá. Hűvös, picit nyirkos volt. A bokrok karéja a kert belseje felé 
nyílt, a nap a háta mögül sütött abba az irányba. Ahogy így ült, 
fölemelte a tekintetét a fölötte kajszán elsuhanó sugarak felé. 
Mélyet ásított. Fáradtnak érezte magát. Elnyűttnek. Isten tudja 
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mitől, mindattól, ami ez előtt a pillanat előtt életében megtörtént 
vele. Sok itt a madár, állapította meg, röpködtek fölötte, de a 
közelében is mozgolódtak, játszottak, fütyörésztek, csiviteltek, 
arrébb libbentek, rászálltak valamelyik kinyúló ágra, vissza a 
földre, csipegettek, majd tovasuhantak. Jólesett látnia. Vagyis 
először úgy hitte, jólesik, még sincs ebben a furcsa magányban 
teljesen egyedül, aztán zavarni kezdte, már inkább úgy érezte, a 
madarak csak be akarják csapni az érzékeit.  

Oldalról magához húzott egy orgonavesszőt, a végén 
kicsit már megkopott, öregedő virággal. Beledugta az orrát, 
pontosan tudta, mit fog érezni, és tényleg, még nagyjából 
kellemes, erős illata volt, de belevegyült az a fanyar karc, ami a 
vénülő orgonavirág sajátja, bólintott, az orgonát úgy ismeri, mint 
a tenyerét, vagy még annál is jobban. Elengedte a vesszőt, az 
rugósan visszacsapódott a helyére. 

Még a padra leülve észrevette a birsalmafát, úgy tizenöt-
húsz lépésnyire a kert belseje felé. Na, majd ezzel is megküzdhet! 
Az aljából vastag hajtások nőttek, magasabbra fölértek, mint ahol 
a fa lombja kezdődött. Ezekhez a metszőolló már nem elég, 
ezekhez már balta kell, gondolta. Fanyarul elmosolyodott. Ennek 
a kertnek saját akarata van, nem tűri, bárki rákényszerítse a 
magáét. És anélkül, hogy különösebben vizsgálta volna saját 
szándékát, erejét, képes lenne-e megvívni vele a harcot, volna-e 
egyáltalán értelme bármilyen harcnak, elfogadta, hogy ez a kert 
majd irányítsa őt. Még sohasem érezte ezt az érzést, de felismerte 
rögtön, és érdekes, ebben a pillanatban nem esett nehezére 
belenyugodnia. A belsőjében még bujkált ugyan a csengetéskor, a 
postás megpillantásakor és a határozat átvételekor érzett riadt 
keserűség, ugyanakkor fokozatosan nyugalom szállta meg, ősi 
nyugalom, mélyről, a sejtjeiből eredő hűvös egykedvűség. Végül is 
sejtette, egyszer így lesz, eljön a pillanat és megörökli e kertet, a 
sorsává válik, az otthonává, itt kell majd eltöltenie a maihoz 
hasonló szűrt napfényű napokat, nyirkos, szemetelőn esőseket, 
majd havasakat, vacogtatókat is. 

Felkelt a padról, elindult a birs irányába. Ni! – még nem 
teljesen vén, csodálkozott rá a néhány fehér-rózsaszín, féltenyér-
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nyi lompos virágra. Mielőtt elérte volna, hogy aztán mellette 
továbbhaladjon a kert belsejébe, még hátratekintett a bejárati 
kisajtó felé, mint aki alkudozik, hátha mégse, hátha tévedés, és 
másnak jár ez a birtok, visszafordulhat, rátolhatja a dróthálós 
kisajtóra a riglit, és energikus léptekkel elindulhat a kocsijához, 
elhajthat, haza, vagy ahhoz a másik kerthez, de a kisajtó innen 
nem látszott már és valamennyi idegével csalhatatlanul megérezte, 
még ez a kert is őt választotta talán, s kissé csapott, görnyedt 
vállal tűnődőn továbbhaladt, egyre beljebb és beljebb. 
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Nem jövök hozzád már soha 

A buszmegállóban két járat áll, az egyik csak úgy 
csöndesen, sötéten, zárt ajtókkal gubbaszt a november végi 
koraéjszakában, a másiknak egyenletesen dörömböl a motorja, 
álmos, sárga fény szivárog benne szét, néhány váll és fej kucorog 
az ablakok mellett, hátul a kipufogóból olajszagú füst bugyog ki, 
fölé emelkedik a karosszériának és a meztelen hold rezzenetlen 
világánál nyom nélkül eloszlik. Fellép a nyitott első ajtónál, a 
sofőrnél megveszi a jegyét, leül ő is az ablak mellé. Az üvegen át 
bámulja a holdat, olyan valószerűtlenül idegen, mintha egy 
teljesen másik hold volna, nem ugyanaz, amelyiket eddig 
annyiszor láthatott, a régről ismerttől is hidegebb, magányosabb, 
puszta kihalt kő, mint amilyen egyébként a valóságban. 

Ahogy elhaladnak a motorja mellett, rápillant, minden 
rendben van-e. Még délután állította ide, mint kiderül, éppen az 
utcai világítás alá. Szép darab, csak úgy csillog a föntről ráeső 
fényben. A társa. Benne a függetlensége, a szabadsága, oda megy 
és akkor, ahová, és amikor csak akar. Bal kezével automatikusan 
bermudája zsebéhez nyúl, combjához nyomja az indítókulcsot. 
Kisvárosi csönd, éjfél felé jár. Az aszfaltból dől a nappali száraz 
forróság. A székesegyház felé tartanak a lánnyal, a jól ismert úton, 
alig beszélnek, amit mondani akartak egymásnak, azt már 
elmondták, csak a túl hosszú hallgatások megtöréséhez szólalnak 
meg néha. A bukósisakját a jobb kezében tartja, maga és a lány 
között. Elmesélte neki, hogyan lett vége a két éve tartó 
kapcsolatának, hogy most külföldre készül, a lány pedig az anyjára 
panaszkodott, legszívesebben elköltözne otthonról, de nincs 
hová. 



228 

Rámosolyog a portásnőre, előzetesen felhívta, feltétlenül 
egyágyast kér, inkább saját zsebből ráfizet, ha kell. Átveszi a 
kulcsot, megköszöni. A tanfolyamokon kétágyasokban szokta 
elhelyezni őket a cég, csakhogy most már másokon a sor, neki 
épp elég szobatársa volt életében a kollégiumokban, majd ha 
utolérték, akkor szóljanak, akkor majd összeköltözik velük, vagy 
inkább el sem megy a rendezvényre. Nincs lift, gyalog 
kapaszkodik a harmadikra. Elég koszos kis hely, állapítja meg. A 
hosszú folyosó végében van a szoba. Benyit. Jesszus! Hiszen ez 
egy lyuk! Úgy hat négyzetméter lehet, benne egy falnak tolt 
heverő, pici asztal, szék, közvetlenül az ajtónál az egyik oldalon 
beépített szekrény, a másikon mosdókagyló. Szemben az ablak 
majdnem a fal teljes szélességét kitölti. Kinyitja. A mellettük lévő, 
csak kétemeletes épületszárny lapos tetejére néz. Olyan a tető, 
mint egy aszfaltozott, jókora terasz. Nyitva hagyja az ablakot, leül 
a heverőre, az ujjaiban máris érzi a zsíros kosz viszketését, amit 
vonatokon szokott. Megszomjazik tőle. A csapból nem akar inni. 
A táskáját, amit bejőve letett a linóleum padozatra, átemeli a 
székre. Csak úgy ültében. Eléri a táskát, a széket is. Majd még 
valami csótány belemászik! 

Ott heverészik, ahol a meleg forrásvíz csobog le keskeny 
medrében, és tizenöt, húszméternyi futás után beletorkollik a 
tóba. A világ egyik legrövidebb medre mellett, a nyírfák alatt. 
Homokszínű, halványkék virágos bikinije ráfeszül ruganyos 
testére. A fiú, ahogy megáll előtte, alig bírja elterelni a tekintetét a 
kebléről, észbontóan domborodik, a hangját is alig hallja, alig érti 
amit mond, hogy egy közös ismerősükkel találkozgat mostanában, 
a város imádnivaló, a sulit kirázza a kisujjából, szabad, és az élet 
szép, és élni kell, hagyni, a dolgok megtörténjenek velünk. Ha a 
lábát nézi, főleg a combját, sem enged a torkában a szorítás, talán 
még egyenest az arcába tekintve a legkönnyebb, kissé kényes 
flegmája segít egyensúlyban tartsa az idegeit. Mellettük a strandon 
százak zsibonganak, de a fiú számára beszűkül a tér, mintha csak 
ketten léteznének benne a nyírek árnyékában, a lány hever a 
meredek parton, mellette elrohan a télen is langyos, a tó jegét is 
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kiolvasztó termálvíz, és ő egyetlen szál fürdőnadrágban maga 
előtt összekulcsolja a kezét, nehogy az alteste elárulja. 

A délutáni járat, amivel érkezik, befordul a háromszögletű 
térre, kicsapódnak az ajtók, komótosan mindenki föltápászkodik, 
leszálláshoz készülődik. Ez egy vonzáskörzeti végállomás, itt már 
nem siet senki, főleg így, késődélután, mogorva, nyirkos szürkü-
letben, munkából, vásárlásból hazatérve. Sosem járt még itt. 
Lapos kis hely, nem túl szimpatikus. Azt mondta a nő, a tértől 
nem messze lakik. A válása óta albérletben. Odafordul az egyik 
lekászálódó asszonyhoz, merre induljon az utcához, az rögtön 
rákérdez, kit keres, megmondja a nevét meg a foglalkozását, az 
asszony jelentőségteljesen rápillant, majd oldalt csap a tekintete és 
mutatja a karjával, ott, a tér túloldalán kezdődik az utca. 

Hát, ha lekéste a lakodalmat, istenem, akkor lekéste! Kár 
persze, de a haverokkal a tengerről jövet órákat álltak egy 
balesetben, csak éjfélre tudtak volna beesni, akkor meg már úgy 
döntött, minek? Inkább másnap. Most még dél sincs, vágtatott 
ide a motorjával, gondolta, majd épp csak ébredeznek, mire ideér, 
aztán egy frászt, sehol senki, a vendégek szétszéledtek, az ifjú pár 
pedig szinte a reggeli táncból indult nászútra. Északra. Hát, akkor 
nincs más, mint irány Észak. Maga a gyönyörűség valakinek 
beleköpni a nászútjába. Azt legalább megjegyzi. Igaz, ha éjfélkor 
zuhantak volna be egy helyett négyen a lagziba, azt is megjegyezte 
volna, de mindegy, most már így alakult, marad a nászút. 
Útközben legalább beugrik a táborba a csajhoz. 

Megcsörren a telefonja, a felesége csengőhangja. Felveszi. 
Elmosolyodik, mintha csak őhozzá magához, meleg, sima 
asszonyi bőréhez érne most hozzá, nem is a készülékhez. Amíg 
beszélgetnek, fel-alá járkál az ízlésesen és kényelmesen beren-
dezett, tóra néző szobában, majd leül az asztal sarkára, bámul 
kifelé, de nem a vizet, vagy a nádast látja, felesége gömbölyű, 
játékos fizimiskája rajzolódik ki az agyában. Elmondja, hogy 
simán megérkezett, az égvilágon minden a régi, a gondnoknővel 
dumáltak egy jót, kinek mit hoztak az elmúlt hónapok, aztán 
beköltözött a szokott szobájába, már kipakolt, sétál majd egyet a 
parton és aztán elkezdi a munkát. Elköszönnek egymástól, zse-
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bébe csúsztatja a telefont és szeme ráfókuszál a kinti világra. 
Kedveli ezt a helyet. Egyszerűségében megkapó. Itt képes teljesen 
kikapcsolni és elmélyülten dolgozni, ezért is jár ide már sok-sok 
éve, amikor csak megteheti. Kinézte magának ezt az üdülőt, 
kiválasztotta a szobát, a gondnoknő is egy igazán aranyos helybéli 
teremtés, beveszi magát néhány napra, van, hogy tízre is, és halad, 
ráadásul úgy, hogy szinte lebeg közben, olyan könnyű itt a lelke. 
Az otthoninak a dupláját is képes teljesíteni. 

A hosszú, egyenes út jobboldalán, a járda fölé hajló 
szilfalombok alatt lépegetnek. Nézi a lányt, és vizsgálja magát 
belülről, miért is jött el hozzá? Elég hűvösen ballag mellette, nem 
ágaskodik föl benne a férfiassága, ahogyan korábban. Azt a másik 
embert, aki az elmúlt két évben volt a párja, egész lénye kívánta, 
és nem csak a nőt benne, amiből mellesleg nem is olyan sok jutott 
neki, valahogy visszatartotta a nőiességét, talán pont azért, ne csak 
a szexet keresse benne, őt egyben kívánta, az egészet, a mozdu-
latait, mosolyát, a hangját, amit mond, és ahogy félszavakból 
megértik, élceikkel cincálják egymást. Ez itt nem pótolhatja őt 
sohasem. Mennyire más vele most itt járni, mint korábban lett 
volna, ha egyáltalán megtörténhetett volna. Az anyjára is gondol, 
csak egy pillanatra, meglehet, aggódik, miért nem ért még haza, 
ráadásul motorral van, de szándékosan megemlítette neki, kihez 
megy, és biztos benne, megértette, bármeddig is elmaradhat. A 
lány is egészen más, mint régebben volt. Lekopott róla gyermeki 
bársonyossága, megkeseredett, ebben, mondjuk, most éppen jól 
összepasszolnak, de valami céltudatosságot is érez benne, amit 
leplezni próbál. Tapasztaltabb, mint ő. Valahogy túlzottan is 
tapasztalt.  

Zsugori egy cég! Mintha tönkre mentek volna bele, ha 
legalább két kategóriával drágább szállást fizetnek! Valami 
emberit. Holnap reggel korán kezdenek, ezért úgy döntött, inkább 
beköltözik előző este, elolvasgat, de jobban tette volna, ha 
megmarad a saját ágya mellett, egy éjszakával kevesebbet kellett 
volna eltöltsön ebben a patkánylyukban. Nincs is kedve itt 
maradni. Inkább kimegy a városba. Na, nézzük csak, kutat a 
fejében, esetleg meglátogathatna valakit? A nő jut eszébe, akinél 
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már régen járt, itt lakik valahol nem túl messze. És? Miért is 
hozzá? Mivel töltik majd az időt? Csak beszélgetnek? Vagy 
visszanyúlnak a múlthoz? Van értelme? Persze, az érzékeinek 
nincs ellenére, de eredetileg nem tervezte, nem is izgatja 
különösebben a lehetőség. Feláll, széthúzza a táskán a cipzárt, 
kiveszi a tisztálkodó csomagját. Fogat mos, kezet szappannal, a 
végén pedig mégiscsak lenyel néhány korty csapvizet. Kiveszi a 
törölközőjét is, megtörli a kezét, arcát, a kisrádióját kirakja az 
asztalra, mellé a könyvet, amelyikbe visszaérve lehet, hogy majd 
mégis belelapoz, a pizsamáját kidobja a heverőre. Ha itt, hát itt! A 
tárcája a zsebében van, indulhat. 

Kis vicinális utakon motorozik, levágja a távot, benzint 
spórol vele, meg érdekesebb, mint a főúton robogni. A végén 
ahhoz a zsákfaluhoz nem is vezet másmilyen út. Kanyarog, rázza, 
de élvezi. Először jár ezen a vidéken, egyszerű lapos alföld, fa is 
alig, valami ősi egyszerűségen hajt keresztül, mintha a születése 
előtti évtizedekbe csöppent volna vissza. Aztán a településtáblánál 
feltűnik neki a házakon túl a kis erdőcske, a fák közül ki-
kifutkározó gyerekek, a tábor. Begurul a területére, a terebélyes 
sátrak között kőépület áll, nyilván a táborvezetők szállása, ott 
állítja le a motorját. Ránéz az órájára, ha úgy alakul, még Északra 
is fel tud érni jó időben, no de majd elválik az mindjárt, egyáltalán 
továbbindul-e innen még a mai napon. És ahogy benyit, rögtön 
tudja, hogy nem. Amint megpillantja a csaj, szinte repül a 
nyakába, csimpaszkodik, jobbról-balról puszilja, hogy mennyire 
örül neki, micsoda meglepetés, megírta ugyan, lehet, meglátogatja, 
de ő hinni sem mert benne, s most itt van, ugye itt marad, ugye 
együtt tölthetik ezt az estét, s ő nagyon is könnyen rábólint, 
valahogy piszokul ráéhezett már egy belevaló nőre, akit nem neki 
kell még körbeugrálnia és akiben végre kitombolhatja magát 
minden külön hókuszpókusz nélkül.  

Most el kell köszönnie tőle, muszáj, itt hagyja, nem 
ácsoroghat előtte tovább tehetetlenül és röhejesen. Szlalomozik a 
tömegben a kissé szabadabb partszakasz felé, ott valamelyik 
stégen, ahogy szokott, elnyújtózhat a napon. Alig ura a mozdu-
latainak, saját teste mindenáron fölébe akar kerekedni önma-
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gának, mint amikor alágyújtanak az edénynek és törne a fedele 
fölfelé, furcsa nyomás feszíti minden porcikáját. Kívülről szemléli 
a strandot, ahogy halad mezítláb a nedves homokon, bársonyos, 
lebarnult ifjú bőrét, fényes, lassan férfias szőrzetét, a 
megvalósulatlanság, a kielégületlenség keserűsége, vagy inkább 
dühe hajtja előre, felszökken a stégre, mert a bejáró nem ér ki 
teljesen a partig, igen, kicsivel magasabb a vízállás a szokásosnál, 
és ledobja magát az átforrósodott deszkákra. Hunyorít a szikrázó 
naptól, a vékony bárányfelhőket alig látja szempillái ágboga közt, 
és hirtelen átpördül a hasára, úszkálnak, csónakáznak a közelben 
többen, hadd ne röhögjenek már az ő fölfelé meredő 
fürdőnadrágján. Az altestét így még jobban melegíti a deszka, 
összefeszül az akáccal, viszont a rések között lekukucskálva a 
zöldes vízre valamennyire mégiscsak megnyugszik. 

Keresztülmenve a téren hátában érzi az asszony pillan-
tását. Keresi a házszámot, megvan, régi polgári téglaépület, 
középen boltíves kapuval. A kapu kisajtaja kinyitva, megül a 
kopott betonon, mint amit nemigen csukogatnak. Az udvarban 
lekaszálatlan, dércsípte fű, félig elszáradt, lekonyul, kicsit lucskos 
is. Lassú léptekkel halad befelé. Szerinte két különálló lakás nyílik 
az udvarból. Bent égnek már a lámpák, belát, az első lakás nem 
lehet az, ott egy idősebb pár ücsörög a konyhaasztalnál, halad 
tovább, akkor biztosan az lesz ott hátul. Kívül marad a gangon, 
így kevésbé vehetik észre. A hátsó ajtó dupla, külső, teli szárnya 
kitámasztva, a belső becsukva, de fölül üveges, vékony nejlonfüg-
gönnyel. Felismeri odabenn a nőt. Egy férfit öltöztet, próbálja 
ráadni a kabátját. Hm, mintha részeg lenne. Igen, totálisan részeg 
a fickó. Hangok nem szűrődnek ki, az egész olyan, mint egy 
némafilm. Goromba hozzá, látszik, szidja a férfit, rángatja rajta a 
kabátot, a sapkát, még mintha kicsiket ütne is rajta. Aztán 
megindulnak az ajtó irányába, támogatja, tuszkolja kifelé. No, 
most őneki jobb eltűnnie innen egy negyedórára, tesz pár kört az 
utcákban s majd visszatér, mintha akkor érkezett volna, nem is 
muszáj tudnia, hogy ő ennek a jelenetnek tanúja volt. 

Második napja dolgozik, pont úgy halad, ahogyan itt 
szokott, és ahogyan most is tervezte. Van, hogy órákig el sem 
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mozdul a számítógéptől. Tegnap még ebédelni is elfelejtett, csak 
késődélután, mikor már farkaséhes lett, vette észre magát. Ez 
viszont nem jó, muszáj, hogy kényszerítse magát a rendszeres-
ségre, a túlzott tempó később visszaüt. Feláll az asztaltól, 
nyújtózkodik, csinál néhány törzskörzést, lemegy fekvőtámaszba, 
kinyom harmincat, odaáll az ablakhoz, előbb szemben a csónakos 
horgászon bambul el, majd jobbra, balra tekint a parti sétányon, 
kik bóklásznak odakinn. Fürödni még korai, túlságosan hűvös az 
ólmosan fénylő víz, sétára viszont kiválóan alkalmas a tündöklő 
húsvét környéki napfény. Mégis alig vannak. Ilyenkor még nagyon 
nyugodt ez a hely, azért is igyekezett erre az időszakra egyberakni 
néhány szabadnapot, szinte sehol egy lélek, semmi sem vonja el a 
figyelmét. Még a horgász sem mozdul, a csónakja két vége 
vasrúddal kicövekelve, a botjait letette fenékre, ott ritkább a 
kapás, úgyhogy csak ül, mint aki oda van festve az ablaküvegre, 
nem is élő valaki. 

A székesegyház zárva. Ebben biztos is volt. Pedig jó lenne 
lassan valahová letelepedniük, délután óta szinte egyfolytában a 
városban járkálnak le-föl. Átellenben a háborús emlékmű 
lépcsőire csüccsennek le. A bukósisak valahogy átkerül a másik 
oldalára. Egymáshoz húzódnak. Aztán át is karolják egymást. 
Nem mintha fáznának, nagyon is kellemes nyári éjszaka van, a kő 
is dobja még magából a nappali hőt. Így adódik. És akkor egészen 
szokatlan történik vele. Korábban még sohasem érezte milyen, 
amint egy női nyelv behatol a hallójáratába. Hú! – hihetetlen, 
bizsergető és mámorító érzés! Gyere, mondja a lány, és áthúzza őt 
az emlékmű túloldali lépcsőire, a háttérben ültetett díszcserjék 
lombja alá. Ahogy alámásznak, ki sem látszanak alóla. Határozot-
tan az a benyomása, ez a lány nem először húzódik ide hátra, de 
nem gondolhatja tovább a gondolatot, mert a lány keze addigra a 
bermudájába hatol, szája a füléről átvált az ajkaira, majd lejjebb, s 
innentől valami egészen más foglalja le az idegeit, a testét, vadul 
és visszautasíthatatlanul. 

Megnyomja kétszer a csengőt. Lehet, nincs is itthon, 
viszonylag korán van még. Ha nem nyit ajtót, mert például 
leragadt valahol a városban a munkahelyéről hazafelé jövet, vagy a 
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fiával kolbászol valamerre, akkor elmegy, és nem valószínű, hogy 
visszajön később. De kattan a zár, és ők merednek egymás 
tekintetébe a küszöbön át. Majd furcsa, kényszeredett mosolyra 
húzódik a nő szája és ehhez a mosolyhoz képest aránytalan 
lelkesedéssel a nevét kiáltja, s beinvitálja. Nemrég vette ezt a 
lakást, kettesben élnek benne a kisfiával, most a nagyanyjánál 
nyaral, képzelje el, mióta megszületett, újra beszélő viszonyba 
került az anyjával. Körbevezeti, a konyhában kérdezi, kér-e 
valamit inni, nem éhes-e, majd leteszik magukat a nagyszobában a 
fotelba és kissé vontatott beszélgetésbe kezdenek. Közben 
méregetik egymást, a tragikus változásokat, amit az idő buldózere 
végigtiporva rajtuk hátra hagyott, méricskélik, vajon mire gondol 
a másik, szeretne-e bármit, ők saját maguk kívánják-e azt, és van-e 
egyáltalán gusztusuk, energiájuk eleget tenni önnön, vagy a másik 
kívánságának. 

Ugye figyelsz a gyerekekre, kérdezi utasításszerűen a 
munkatársnőjét, kimegyünk a parkba, s már markolja is a karját, 
nevet, gyere már, amoda fordulva, jövünk mindjárt, ne izgulj, 
uzsonnáztatásra visszaérek. Az erdőcske túloldalán kezdődő 
parkhoz kastély is tartozik, de ki törődik most a múlttal, különben 
is, e falucska jelenének túlzó paródiája e kastély, hullt eleganci-
ájában szánalmas, ide nem illő mementó, mintha valakik 
tévedésből építették volna ide, hát jobb, ha rá se hederít. Ahogy 
az évszázados törzsek között a meglehetősen elhanyagolt, gaz 
szegélyezte, vízmosta sétányokon körbejárnak, már előre az este, 
az éjszaka zsong a fejében, itt, ezen a padon is együtt lehetnek 
majd, vagy mondjuk ott, a bokrok aljában, amerre néz, mindenütt 
azt vizsgálja, ugyan mennyire alkalmas a szeretkezésükhöz, vajon 
melyik négyzetméter érdemli majd ki őket. Jó pár ilyen 
négyzetméter lesz, abban biztos. Amaz is izgatott, repes, 
beszélgetve összevissza ugrál a témák között, fölnyújtózkodik 
hozzá, megpuszilja, átnyalábolja, nagyokat kacarászik, mintha 
máris valami kéjes mámorban úszna, mintha már így, sétálva is 
magában érezné a srác testét. Az még el is kell tolja néha magától, 
valamennyire muszáj távolságot tartania, azért nem gondolja ő ezt 
annyira komolyan, viszont tényleg felszabadító, hogy nem kell 
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holmi esélylatolgatással, körítéssel foglalkoznia, mindketten 
biztosak lehetnek a folytatásban, kívánják egymást, alig várják, 
végre sötétedjen, ágyba kerüljenek a gyerekek, és ez olyan 
felszabadító, megnyugtató érzés, néha magát is olyannyira elkapja 
a hév, hogy már-már megfeledkezik arról, hogy azért egyfajta 
távolságot mindenáron tartania kell. 

Amikor visszatér, becsukva találja a külső ajtót. Nem, nem 
lehet itt, de ha most benyit, onnantól nincs visszaút. Nem, az 
lehetetlen, hogy mégis maradt volna a fickó, valószínűleg estére, 
éjszakára lett becsukva a külső szárny. És benyit. Mert azért jött, 
hogy benyisson. Szeretkezni akar, és kész. Ez a nő pedig ebben 
mester. Nem csak ővele, de ez most nem érdekli. Szemébe lobban 
a benti helyiség fénye, ahogy a külső szárnyat kitárja, odabenn 
éppen ekkor nyílik a fürdőszobaajtó, és lép ki rajta a nő nyitott 
fürdőköpenyben, alatta mezítelenül. A zajra, vagy a mozgásra 
összerántja magán a köpenyt, de addigra ő már az üveges ajtón 
lép befelé és akkor felcsendül a hahó, te vagy az, nahát, micsoda 
meglepetés, és a köpeny szabadon leffeg, a nő a nyakában csüng, 
mintha nem is negyedórája ment volna el az a másik, de ki 
emlékszik itt arra a másikra, létezik-e egyáltalán, és róla négy kéz 
túrja le a dzsekit, az inget, a nadrágot, és ott azonmód a 
szőnyegen, az asztalon, a fotelben esnek egymásnak, aztán 
később, megcsendesedve, a díványon már csak a nő foglala-
toskodik ővele, mindenféléket mond, becézi közben, amikor 
éppen bír beszélni. 

Miért hagyta ott? Miért nem telepedett mellé? Vagy együtt 
is eljöhettek volna ide a deszkákra, hozzáért volna a karjához, a 
derekához, aztán a combjához, miért gondolja, hogy csak a közös 
ismerősüknek nyílik rajta terep? Valami görcs áll belé ilyenkor 
folyton. Le kellene küzdenie már végre ezt a kisfiússágát! 
Egyáltalán, mi a francnak takarta el magát? Hadd lássa! Hadd 
ágaskodjon föl őbenne is valami! Hátha. Vagy legfeljebb elküldi, 
könnyebbüljön meg. Ez egyébként nem egy hülye ötlet, de hol? 
Ha beülne egy percre valamelyik nádasba húzott csónakba, 
legalább a teste enyhülést találna. Feláll, szétnéz, kimegy a 
parthoz, kiugrik, halad a nád melletti csapáson. Az első csónakból 
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horgásznak, a második félig meg van buggyantva vízzel, a 
harmadikat túl távolra kötötték ki, begázolhatna hozzá, de fél, 
hogy felsebzi a lábát a letörött nád, a negyedik üres, könnyű 
belelépni, a friss zöld nádhajtások szinte összeborulnak felette, 
egészen megdobban a szíve, azért ez mégiscsak egyfajta kéj a 
testének, ami most vár rá, ha nem is ugyanaz, mint ami a lány 
lehetne. 

A szálloda irányából egy magányos asszony közeledik, 
aprókat lép a térkövezett sétányon. Csak azért állapodik meg rajta 
a szeme, mert éppen senki más mozgó lélek nincs az ablakból 
belátható térben. Lelépeget a vízhez, lehajol, megcsobogtatja, picit 
álldogál, nézi a messzeséget, aztán visszaballag a sétányra. 
Döccenve mozog, testes, nem épp fiatal, olyan maga korabeli 
lehet. Sötét egyberuhát visel, rajta világosabb kabátkával. Átpillant 
a horgászra, pont ugyanúgy ül ott, mint az előbb. Miért is ülne 
másként? Maga is, annak idején, amikor még kölök korában 
pecázni járt, hol egymaga, hol a barátjával, képes volt órákat 
szinte moccanatlanul elüldögélni a parton. Akik a háta mögött 
elhaladtak, bámészkodtak, számtalanszor tettek halk megjegyzést 
egymásnak, hogy ők bezzeg ezt nem bírnák ki, az idegeikre 
menne. Neki pedig jólesett. Ha most ő ülne ott a csónakban, pont 
ugyanúgy ülne, mint az a fickó. De nem ott ül, mert azt már maga 
sem kívánja, hanem itt, a számítógép előtt görnyed. Van 
különbség? Nincs. Az asszony közben a közeli játszótér hintái 
közé ér, valamit matat az egyiken, a feje lehajtva, talán bogarat 
babrálhat. Amikor újra felnéz, és kesernyés, magányos pillantással 
az ő ablakán túli távolba mered, nagyot dobban a szíve. Csak 
nem? De igen, ez ő! 

Így telik el jó másfél óra halogató várakozásban. Az első 
pillantásra kellemes, gusztusosan berendezett szoba ennyi idő 
után levegőtlenné, nyomasztóvá válik, hiányzik az erkély és a rá 
nyitható ajtó, túl tömörek a betonfalak, kiütközik, hogy ez bizony 
egy sokemeletes blokkház szélső lakása a maga igen szerény 
komfortjával. Fehérbort isznak és ásványvizet, kigyöngyözik a 
homlokukon. Szóba kerül a nő második házassága, majd válása, 
egy szintén tönkrement élettársi kapcsolata, a végre valakivel 
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összehozott gyermeke, akit természetesen imád és nem is igazán 
igényel most már más szereplőt az életében, elég baj, gondolja a 
férfi, a gyermek fontos, de sosem válhat az élet kizárólagos 
értelmévé, az ilyen elkényeztetett kölkök később óriási csalódást 
szoktak okozni, szóba hoz valami idős dokit, akivel nagyjából 
havonta találkozgat, ő úgy érti, mintha nem is teljesen önzetlen 
volna a részéről ez a kapcsolat, pufog a munkahelyi kis fiatal 
picsákra, akik azt képzelik, maguk pottyantották a világot, aztán ő 
megemlíti a holnap kezdődő tanfolyamot az egyágyas szükség-
szobával, ekkor a nő lassan feláll és mintegy mellékesen kihúzza a 
heverőt. Akár itt is maradhatsz, mondja, hozzá lép és szájon 
csókolja. Ő tűri, picit kelletlenül viszonozza és elkezdi lefejteni a 
közben keresztben a térdére telepedő nő felsőtestéről a ruhát. Ó, 
hol van már a régi bőre, a régi idomok! De hát saját maga is 
valahogy ugyanígy nézhet ki amaz szemében, gondolja, és a 
kegyes, leomló esti szürkületben befejezi a rövid műveletsort. 
Majd hozzávetkőzik. Nem beszélnek. Nem kapkodnak, nem is 
heveskednek. Technikát hajtanak végre meg-megbicsakló sikerrel. 
Aztán elnyúlnak egymás mellett, de mindkettő önmagában. Már 
teljesen sötét a szoba. Iszonyúan szomjas. 

Végül a csúcsra a tanári zuhanyzóban jutnak. Bőven 
elmúlik éjfél, mire visszakóvályognak a parkból, hogy kellemes 
fáradtságukat és az izzadt testükre ragadt füvet, humuszt 
lefürödjék magukról. Csak úgy ragyog a szemük a sziporkás nyári 
éjszakában, négy fényesség az aznap éji csillagok közül. Végtelen 
nagy a csönd körben, pedig a nyári éjszaka zajai, a bogarak, más, 
apróbb állati moccanások hallatszanak, de azok is a csendet 
erősítik. A táborban mindenki alszik. Beállnak egy-egy zuhany-
rózsa alá, folyatják a testükre a langyosra kevert vízsugarat. 
Imádják a mezítelenséget mind a ketten, most a halovány, sárgás 
lámpafénynél gyönyörködhetnek is egymásban. Aztán felkapja a 
srác a csajt, az aprót sikkant és megkapaszkodik a nyakában, 
combjával szorosan átöleli annak derekát, nevet, de hang nélkül, 
fel ne verjenek valakit. A srác a csaj feneke alatt fonja össze a 
kezét, úgy tartja és mozgatja őt önmagán, mert már benne is van a 
teste, és a csípők ritmikus mozgása megkezdődik, tusakodnak az 
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egyik vízsugár alatt, omlik le az elem a bőrükön patakokban, az 
ajkuk egybefonódva, majd a víztől síkos arcon, nyakon, keblen 
pásztáz, rátapad, megszívja, a nyelv csiklandoz és aprókat 
harapnak a fogak, aztán a csaj hátrahajol és fejét aláhajtja a másik 
vízsugárnak, hajából csobog le a víz a betontálcába, akkor a srác 
kilép vele a mosdókagylókhoz, az egyikre ráhelyezi a vállát, 
ennyivel könnyebb tartania és több figyelme, energiája marad az 
alsótestére, és mind a ketten hitetlenkedve élik meg a gyönyört, 
bár a srác közben is mérlegel, érzi, hogy a csaj ezt a helyzetet csak 
újraéli, neki magának pedig tilos túl nagy jelentőséget tulajdoní-
tania pillanatnyi vad harmóniájuknak. 

Hajnali három tájt megborzong a bokor alá beszivárgó 
csípős frissességtől és az álmosságtól. Elnyújtózna pihegve, 
ugyanakkor nyugtalan is. Mély szomorúság, valami furcsa, 
megmagyarázhatatlan undor, telítettség, a kihűlt kőből sugárzó 
hűvösség és a lépcső éle okozta fájdalom keverednek a kéjjel. 
Aggodalom, mi lesz, ha most teherbe esik, mert hát ugye nem 
védekeztek, ha most kihasználja a helyzetet? Lám, közben nem 
felejtett el rákérdezni, ki lakja meghalt nagymamája szobáját. 
Nem, az kizárt, hozzájuk nem költözhet! Fáradt, ilyenkor azért 
már aludni szokott. Legszívesebben széttúrná a bokornak föléje 
már nem takarón, inkább fogva tartón meredő ágait, egyetlen 
erőteljes mozdulattal ásítva kiegyenesedne, és itt hagyna csapot-
papot, felpattanna a motorjára és visszavágtatna tegnapi életébe, 
vagy a még régebbibe, a másik lányhoz, maga mögött hagyva akár 
azt a leírhatatlan buja, mégis mocsoktól terhes érzést is, amiben 
része volt. És aludna, és aludna és aludna. 

Leül a belső evezőpadra háttal a partnak, akik ott elmen-
nének, és esetleg bekukkantanának, csak a hátát látnák, elölről 
kicsit nyitottabb a tér, még ha a nád összeborul is, de azt a 
szemével ellenőrizni tudja. Picit széttárja a lábát, és ahogy lenyúl a 
fürdőnadrágjához olyan izgalmi hullám önti el, hogy szinte 
magától megtörténik, amiért idejött. Elemeli a nadrágját, a lány 
most nem is a képzeletében jelenik meg, de a sejtjei egyenként 
emlékeznek a bőre fényére, a keble, csípője vonalára, és már nincs 
is ideje elképzelje, hogy elindított mozdulatát nem ő maga, hanem 
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a lány teszi meg, s már kezére omlik forró nedve és apró reszketés 
fut végig a bőre alatt s még ugyanebben a pillanatban hűvös 
józanság terjed szét a gondolataiban, már egyáltalán nem bánja, 
hogy ez most így lett, biztos benne, lesz majd még másként is, 
méltóbban hozzá, méltóbban a másikhoz, valakihez, akit még 
nem is ismer, és köszöni belső énjének, hogy nem adta ki magát 
ott a forrásnál. 

Amint öltözködik, hirtelen az a benyomása, most őt figyeli 
valaki kintről, az udvarról az üvegen át, ösztönösen odapillant az 
ajtóra, pedig emlékszik, visszacsukta a külső szárnyat, meg 
különben sem látna ki a sötétbe. A dzsekijét a kezébe adja a nő, 
ettől félre is húzódik a szája. Még jó, hogy ráadni nem akarja! 
Nem búcsúzkodnak hosszan, lehajol hozzá, két puszi az arcára, a 
válasz kicsit erőltetett mosoly, hunyorítás, olyasmit jelent, ez most 
jól esett, menjen, és majd ha kedve lesz, ő várja, jöhet bármikor. 
Anyaszült meztelenül csak az üvegajtóig kíséri. Mínusz van, 
gondolja végigbotorkálva a sötét udvaron. Az utcai világításnál 
benyúl a dzseki belső zsebébe, elővesz két alufóliás gyógyszer-
levelet, kipattint egy-egy tablettát, nyálat gyűjt, kattanva lenyeli. 
Még mielőtt kikötne a bőrgyógyászaton. Pár lépés, és a sarkon 
már átlát a buszmegállóhoz. Valóban benn áll a járat, ahogyan 
mondta a nő. Az utolsó a mai estén, ezt mindenképpen el kell 
érje. Áll ott egy másik is, sötéten, biztosan az lesz a reggeli első. A 
hold valószerűtlenül világít a kifagyott, párátlan levegőben, 
misztikus mindentudón, és mintha gúny, hideg megvetés is volna 
a fényében, mint aki távoli köves magányában megcsömörlött 
tanúja lenni az efféléknek, és ahogy körbepillant a rejtélyes 
sugárban komoran gubbasztó házakon is érzi, a vidéki éjszaka 
ridegen eltaszítja magától. 

Reggel meglepően korán és frissen ébred. A raktárhelyi-
ségben húzódott meg, a tartalék matracokon. Egymaga. A csaj 
nem kockáztathatta, hogy ne a saját helyén töltse az éjszakát. 
Óvatos mozdulatokkal kikászálódik a szabadba, szikrázóan tiszta, 
gyönyörű a nyári reggel, csönd, sehol senki, a gyerekek is, a 
táborvezetők is alszanak még. A sátrakon túl, az erdőcske szélén, 
a szabadtéri mosdónál, vékonyan csorgatva a vizet, hogy 
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túlságosan ne csobogjon, megmosakszik, lenyomja a fekvőtáma-
szait, nyújtózkodik nagyot, s az Északra vezető utat kezdi forgatni 
a fejében, merre is közelebb, gyorsabb. A motorja az épület előtt 
áll, ahogyan tegnap megérkezésekor hagyta. Amint rápillant, 
eldönti, nem várja meg a tábor éledését. Jobb lesz ez így. 
Visszaoson a raktárba a hátizsákjáért, a motort hangtalanul 
leemeli a sztenderről, kitolja a tábor területén kívülre, ott rúgja be, 
és a fák között vezető keskeny úton könnyű gázzal és még 
könnyebb lélekkel szép lassan elgurigázik. 

A lakásajtó patentul becsukódik mögötte, belülről ráfordul 
a zár, s őt lefelé ereszkedve a lépcsőn hűvöskés lépcsőházi huzat 
csapja meg. Mélyet szív belőle. Az utca zajának örül, a jelennek 
álcázott múltból valamennyire visszatereli a figyelmét a tényleges 
jelenbe. De csak valamennyire. A portán, mert nem adta le a 
kulcsot, megvan ez a szokása, jobb szereti a zsebében tudni, 
egyenesen indul fölfelé. Az éjszakai portás, egy férfi, nem szól 
utána. Benyit a szobájába és még így, másodszorra is mellbe veri 
annak nyomasztó szűkössége. Leül a heverőre, mered üresen. Na 
és most? Átnyúl az asztalra, bekapcsolja legalább a rádiót. Olvasni 
semmi kedve. Kis idő után jut el a tudatáig, mit is hall. Egy verset, 
a legvégére figyel föl: „Nem jövök hozzád már soha. Te sem 
vársz több riadt csöngetést. Rejtegesd a volt nem volt hevét, s 
boldogulj. Én örök bolond!”. Utána szomorkás zene indul. 
Lecsatolja az óráját, fogat mos, levetkőzik, a pizsamának csak a 
felső részét veszi fel, lekapcsolja a rádiót, a villanyt, kibámul az 
ablakon, de onnan a szomszéd épületszárny aszfalttetején kívül 
mást nem látni. Dobja a meleget befelé. Végigdől a heverőn, 
befordul a falnak és tompa álomba merül. 

Bal kezével belekapaszkodik a függönybe, követi a 
tekintetével az asszonyt, ahogyan az a sétányon lassan elhalad 
előtte. Mozdulna, s mégsem mozdul. Emlékképek helyett valami 
régi érzés környékezi meg, szép és csúf keveréke, gyönyör és 
indulat. Mintha valami finommal túlette volna magát, s most 
hánynia kellene. Mint mikor beteg és egyszerre izzad, meg fázik. 
Mintha mélységes kútba hajolna bele, amelynek az alján 
megcsillan a víz, de fölötte csak a vastag, puszta űr van, se lánc, se 



241 

vödör, az ott lenn örökre hozzáférhetetlen a számára. Pedig ő 
szomjas. A messze ifjúság keveredik össze a háta mögött hagyott 
évtizedekkel. Béna, és tehetetlen. Az asszony már régen kikerült a 
látóteréből, és még mindig ott áll, belekapaszkodva a függönybe. 
Amint felocsúdik, gépiesen az éppen csak pár perce felfüggesztett 
munkájára gondol, de a feje üres, hiába lép oda a számítógéphez, 
teszi le magát csikorgó akarattal elé, csak bambul a képernyő előtt 
és képtelen folytatni, amit még az imént oly lendületesen végzett. 
Feláll újra, járkál föl-alá. Ő vajon örült volna? Munkálnak még 
benne vágyak? Vagy már jobb neki így, elbóklászva, társtalanul? A 
horgász is csak várakozik ott, kicövekelten, jóformán mindegy is 
neki, fog-e halat, elvan a széles víztükörrel egymagában. És saját 
maga? Nem találja a választ. 
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A mesterlövész 

A ház elé érve leállítom az autó motorját, nyújtózom egyet 
és elgémberedett tagokkal kikászálódom. Nyolcszáz kilométert 
jöttünk majdnem egyhuzamban. Igen, pont úgy néz ki, mint a 
neten, miért is nézne ki másként, jó választás volt, már látom. 
Újszerű, rendezett épület, a strand az út túloldalán, még harminc 
méterre sincs, bármikor fölszaladhat az ember a szobájába, ha 
valamire szüksége van, lombos örökzöldek a parton, tömör 
árnyékot vetnek, klassz kis hűst a déli melegben, sziklák, kristály-
tiszta, smaragdos tenger, pont, amire szükségünk van most. 

Na, nézzük, hol a gazda, ki az a rekedtes hangú, kiabáló 
fickó, akivel a telefonban beszéltem! 

Feleségem a kocsiban marad, én fellépek a főbejáratnak 
látszó ajtóhoz vezető néhány lépcsőfokon, benyitok. Széles terem, 
olyan hallféle, ahol a recepció lenni szokott, de itt sehol senki, 
pult, asztalok, székek helyett kondigépek. Hát, akkor nem –, 
akkor valahol másutt a bejárat, körbejárom az egész házat, 
továbbra sincs egy lélek se, a legegyszerűbb, ha rátelefonálok a 
tulajra, megérkeztünk, dugja ki az orrát, ha itt van valahol. 

Mire a kocsihoz érek, a feleségem az úttesten áll, a legfölső 
emeletet vizsgálja, aztán, ahogy a férfinak a telefonban mondom a 
magamét, hadonászni kezd fölfelé, odapillantok, igen, egy 
termetes, hetven körüli férfi hajol ki a legfelső balkonon, 
telefonnal a fülén, annak integet, akkor hát minden rendben, 
megleltük egymást. Sőt, olyannyira, hogy addigra feleségemhez 
lép egy kellemes külsejű, mosolygós asszonyka, a fickó lányának 
gondolom, bár, akár a neje is lehet, manapság ilyen huszonok 
nem számítanak, tessékel minket befelé. 
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S már nevetgélünk is. Mindketten beszéljük az itteni 
nyelvet, de nem tökéletesen, s az olyan mókás. Ahogy visszamo-
solyog ránk, a derűje mögött valami mélyebb sugárzik, picikét 
hunyorít, mintha a lassacskán lemenő nap sugarai bántanák a 
szemét, vagy nagyon alaposan megnézne minket magának. A férfi 
odafönn tovább ordibál, föl-alá fordul, gesztikulál, még a mobil-
jával is hadonászik, úgy beszélget most már valaki mással, hogy 
talán még a strandon is hallják. 

– Katica vagyok – fordul menet közben hozzánk –, én 
vezetem a házat. 

Aha! – szóval mégsem rokon, csak alkalmazott. Nem baj, 
attól még aranyos, sőt, így könnyebb is viszonozni a kedvességét. 

Megmutatja a szobánkat, beköltözünk, beállítom a kocsit a 
helyére, s mielőtt még besötétedne, leballagunk a vízhez megérin-
teni, ritkán jutunk a tengerre, egyfajta rituálé ez, az ember a rég-
látott barátot is átöleli, de ha a következő napon is összefut vele, 
akkor már nem. 

A reggelt átalusszuk, a szabadság előtti hajtástól, az úttól 
fáradtak vagyunk, az ózondús, párás levegő elnyom bennünket, 
de egyszerre csak már nagyon pisilnem kell, kelletlenül kikászá-
lódom, rápillantok az ablakból a napfényben sziporkázó, apró 
hullámokat vető széles víztükörre, és nincs szívem visszaaludni, 
majd még szundítok egyet a strandon, különben meg ma is lesz 
éjszaka, és úgyis néhány napba telik, mire nagyjából életre kelek. 
Előhúzom a táskámból a kütyüt, hogy átolvassam, mit művel 
nélkülünk a világ, akkor jövök rá, nem kaptam az internethez 
kódot az este, csalódottan az asztalra fektetem, előbb kénytelen 
leszek rendbe tenni magam, majd előkeríteni ezt a Katica 
asszonyságot, ugyan, adja már meg. 

Körbejárok lenn, nincs sehol. Aztán csalódottan visszafelé 
bandukolva váratlanul összefutunk a ház sarkánál, a kezében egy 
csésze bő lére eresztett feketekávé. Míg beszélgetünk, kimérten 
iszogatja. 

– Egyszer ezt a házat el fogják lopni maguktól. 
– Tőlem nem, ő meg – s fölfelé mutat – majd vesz, vagy 

épít magának másikat, van neki miből. 



244 

Kérdezem a kódot, megmondja és ügyesen ráfirkantja a 
csésze alatti szalvétára is –, átnyújtja. Közben megcsörren a 
telefon a zsebében, de egyetlen hirtelen mozdulattal kinyomja a 
hívást. 

– Ó! – miért nem vette fel? 
– Majd. Részeg még ilyenkor. Előbb megiszom a kávém. 

– S olyan felhőtlen derűvel válaszol a kérdéseimre, hogy hová 
valósi, s részletezi a magyar felmenőit, mintha az égvilágon semmi 
köze nem lenne e házhoz, az utcán ácsorognánk valahol egy 
presszó sarkánál, s csak amikor kiürül a csészéje, érinti meg 
könnyed mozdulattal a vállam: – Most már mennem kell, majd 
még beszélgetünk. 

Néhány szobához egy közös konyha tartozik, vannak 
komplett apartmanok is, de a mienk olcsóbb kategória. Közös kis 
folyosóról nyílnak ezek a szobák, az egyik a gondnoknőé, Katicáé, 
szemben velük a konyha. Elég ez így nekünk, vizet forralunk 
kávéhoz, és néhány tányérra, evőeszközre van mindössze 
szükségünk, hogy a balkonon ücsörögve elfogyasszuk azt a 
szerény kis reggelit, ebédet, vacsorát, amivel ilyenkor 
megelégszünk. Sőt! – igazából otthon sem étkezünk ettől sokkal 
bőségesebben, csak hébe-hóba főzünk a gyümölcs és zöldség 
mellé. Ami fontos, hogy minden szobához saját fürdőszoba 
tartozik. 

A napokat, ahogy az természetes, nagyobbrészt a strandon 
töltjük, a víz kellemesen meleg, ha túlságosan ég a bőrünk 
behúzódhatunk a néhány méterre magasodó örökzöldek lombja 
alá, még a tekintetünkkel is igyekszünk magunkba szívni a 
szabadságnak minden pillanatát, gyönyörködni a nem túl távoli 
szigetek látványában, a hullámverésben, a sziklák között áramló 
elem mozgásában, a sirályok kecses ívű röptében, a remeterákban, 
ahogy a kövek alól előóvatoskodik és az első gyanús moccanásra 
visszaretten, a strandolók higanyos, lelassult mozdulataiban, és 
nyújtózunk, csobbanunk, szárítkozunk, beleolvasunk a magunkkal 
hozott könyvbe, de elálmosodunk rajta azonnal s ejtőzünk egy 
félórácskát, aztán kezdjük mindezt elölről, s csak déltájt, ebéd 
után maradunk kicsit hosszabban a szobánkban, a legnagyobb 
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hőségben, a legkárosabb sugárzáskor, bár, ezt is inkább csak 
megszokásból tesszük, mert itt a fák alatt akár délben is 
elücsöröghetnénk, no meg este sétálunk egy rövidet a parti 
sétányon, be a kisváros központjáig, meg vissza. 

A háziakat így aztán nem látjuk sosem. Az öreg tulajt 
ugyan halljuk, mert meglehetős gyakorisággal ordibál a telefonjába 
kinn az erkélyén, de különben mintha nem is léteznének, ami nem 
baj, legalább nem akadékoskodnak, csak olyan furcsa, másutt ki 
szoktak ülni a házigazdák a bejárat közelébe legalább estefelé, 
hogy a strandról hazaballagókat üdvözölhessék, összemosolyog-
hassanak, megkérdezhessék, minden rendben van-e, talán kötni 
próbálják őket ezzel, visszatérjenek jövőre is, lám, mennyire 
barátságosak voltak itt velük, de az is lehet, csak az unalom, vagy 
valamilyen öröklött hagyomány miatt teszik, és nincs benne 
semmilyen hátsó szándék. 

A harmadik napon délben kicsit jobban odafigyelek a kinti 
zajokra, hátha meghallom Katicát jönni-menni, toalettpapírból 
szeretnék pótlást kérni tőle, meg az adatainkat is le kellene adjuk, 
csodálkoztam, hogyhogy nem kérték el az útleveleinket rögtön az 
érkezésünkkor, majd még megbünteti őket a hatóság. 
És tényleg, zaj szűrődik be a konyha irányából, kinézek, Katica 
főzőcskézik a villanytűzhelyen. 

– Csókolom! 
– Jó napot! 
– Bocsánat, hogy pont most zavarom, és pont ezzel, de 

olyan ritkán látom. Toalettpapírt szeretnék kérni, elfogyott. 
– Sajnos azt nem lehet, nem adhatok. Csak egyet enged 

kezdéshez. 
– Igen? – furcsa. No, jó, akkor majd veszek. 
– Zsugori az öreg, pedig milliárdjai vannak. A múltkor 

azért cseszett le, mert mikor felmentem hozzá, töltöttem magam-
nak az ásványvizéből. Nem engedi a WC-papírt, ha úgy megy el a 
vendég, hogy félig maradt a tekercs, ott kell hagyjam a követ-
kezőnek. 

– Lehet, pont azért gazdagodott meg, mert ennyire 
smucig. Mi az a kék folt a karján? 
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Katica oda sem pillant a bal karján kékellő hüvelykujjnyi 
ronda véraláfutásra. Az arca színe sem változik, de örökké 
hunyorító szemében észreveszem a villanást. 

– Bevertem. 
Kétlem, de ráhagyom. 
– Hol szedte így meg magát? 
– A háborúban. Tudja, az egyiknek halála, a másiknak 

barátja. Én is szolgáltam, mégsem lettem milliárdos. Négy házat 
működtet itt, most veszi az ötödiket. 

– Maga harcolt? Nőket biztosan nem soroztak, ezek 
szerint önként vonult be. 

– Persze. Önként. 
– Lőtt is? 
– Lőttem. 
– Hé! – akkor jó pár embert megölhetett! 
Itt egy pillanatra elakad a villanytűzhelyen fövő tészta 

kavargatásában, de csak egy igen rövid pillanatra. 
– Nem. Csak megsebesítettem. – Aztán gyorsan hozzá-

teszi továbbterelve a szót: – Én is megsebesültem egyébként, és 
egy kurta mozdulattal megérinti jobb csípőjét. 

– S miért ment, ha nem volt muszáj? 
– Mentem. Ment az apám is. Meg a testvérem. A férjem 

is ment, csak ő Olaszba, az első napokban lelépett, azóta sem 
láttam. Pedig nagypofájú nacionalista volt, ahogy az egész 
családja. Ott maradtam két kisgyerekkel. Mentem. 

A tésztáról leönti a habzó vizet a mosogatóba, hideget 
ereszt rá, leönti azt is. Kinyit egy üveges szószt, ráborítja, 
összekeveri. Hallgatunk. Leül a tűzhellyel átellenben lévő 
asztalhoz, maga elé veszi a lábast, úgy, ahogy megfőzte, s azzal a 
kanállal, amivel az imént kavargatta elkezdi precízen a szájába 
rakosgatni az ételt. Hm, már csak a sátor hiányzik fölé, gondolom, 
ahogy az ajtóban állok és nézem. És felötlenek a régi híradások, a 
több mint húsz évvel ezelőttiek, hosszan cikkeztek a háborúban 
részt vevő nők hírhedt kegyetlenségéről, a legtöbbjük mesterlö-
vészként szolgált, nem kegyelmeztek senkinek. 



247 

Rekedt üvöltés terjed szét odaföntről: – Katica! Kávét! 
A nő kezében megáll a kanál, apró grimaszt vág, az élén 

támasztott edényt leengedi a talpára. 
– Felébredt. Már vártam. – Feláll, a nyeles kávéfőző 

ibriket megtölti vízzel, felrakja a még forró főzőlapra és vissza-
kapcsolja. – Rühes kutya, amíg mi verekedtünk összelopkodta 
magát, most meg puszipajtás az akkori ellenséggel, velük üzletel. 

Gyorsan fölforr a víz, elkészíti a kávét, indul kifelé, én 
félreállok az útjából. Hallom, ahogy kimérten lépdel fölfelé. Egy 
picit ácsorgok még, hátha visszajön, az adatokról nem is 
beszéltünk, de nem jön, s bentről a szobánkból sem hallom a 
mozgolódását, míg vissza nem indulunk a strandra. Isten tudja, 
mi dolga akad még ilyenkor a házigazdával. 

Két nap múlva igen különös helyzetben látom viszont. 
Éppen esti sétánkra indulunk, már nyitnám az ajtónkat, amikor az 
övét hallom csapódni. Örülök, hogy láthatom, kedvelem a pofiját, 
egész különleges kis lényét, jókedvvel tárom hát ki az ajtónkat, s 
úgy kell magam visszafogjam az utolsó pillanatban, valami 
árulkodót ne tegyek. Egy őszes férfi lép el közvetlenül előttem a 
lépcső irányába, közönnyel viszi rólam tovább a pillantását, egy 
vagyok a vendégek közül, mögötte Katica, valami észbontóan 
kirittyentve, gyönyörű és kecses, combközépig érő széles aljú 
fekete ruhácskát visel, magas sarkú kopogós cipőt, a haja hátra 
szedve, a tekintete fényes, s fordul a férfi után. 

Feleségemmel összenézünk, nem egyszerű nőszemély ez, s 
ereszkedünk mögöttük. 

A ház előtt parkoló kocsik közül egy Mercedes központi 
zárja villan, s míg a férfi beteszi a kezében lévő táskát a hátsó 
ülésre, Katica félfordulattal felénk fordul. Bennem ősi reflexek 
éledtek fel, míg föntről idáig leértünk, és szinte kívülről látom 
magam, milyen pajzán vigyorral nevetek rá, mutatok hüvelyk-
ujjammal sikert. Mosolyogva mutat ugyanúgy vissza, még bentről 
is óvatos játékosan kihunyorít ránk, aztán elhúz a kocsi. 

Most késő este van, visszaérve a városból feleségem 
rámutat Katica szobájának ajtajára, az alatta kiszűrődő sárga 
lámpafényre, de én tudom, nincs itthon, direkt hagyta égve a 
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lámpát. Még az is lehet, hogy a TV is megy, de nem fordulok 
vissza, hogy lentről megnézzem. Fogom a cókmókom, s míg 
feleségem belekukkant a helyi adók műsorába, kitelepülök a 
konyhába, azzal a székkel szembe, ahol Katica a paradicsom-
mártásos csigatésztáját ette, hogy dolgozzam ezen az íráson. 
Becsukom az ajtót. Nem szoktuk becsukni, az elmúlt napokban 
még mindig nyitva volt, de ha véletlenül ilyen késői órán elmenne 
valaki a folyosón, ne kíváncsiskodjon. Küszöb nincs, a benti 
lámpa fénye vékonyan végigterül a folyosó kövén. 

Mikor ezeket a sorokat írom, hallom meg magas sarkú 
cipőjének közeledő kopogását a lépcsőn. Befordul a folyosóra, 
meglátja a fényt. Aztán a csukott konyhaajtót. Biztos benne, hogy 
én ülök bent. Nem lassít, nem gyorsít, kizárja szobája ajtaját, 
benyomja maga mögött s ráfordítja belülről puhán a zárat. 
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Lakótelep az isten háta mögött 

A kályhacsövet betuszkolja a gránát verte lyukba és a 
körülötte maradt hasadékot kitömi ronggyal, a fia kinőtt 
pólójával, meg saját kinyúlt, elzsírosodott pizsama felsőjével, lenn 
a másik végét betolja a vashordó vésővel és kalapáccsal kibarmolt 
hátuljába, egészen passzosan illeszkedik, sikerült tűrhető 
pontossággal méretre szabnia, és már szinte készen is van, 
használható a kályha. A fedele a lekvárfőző üst zománcozott 
fedője lesz, a padlóra omlott betontörmelékkel nyomatja le. 
Mindkettőt, a fedőt, s a kályhacsövet is a hobbiházból hozta fel 
éjszaka, most majd jó szolgálatot tesznek itt a nyolcadikon is. 
Kicsit ereszteni fogják a füstöt körben, de e mellett a szellőzés 
mellett – az ablak ripityára törött üvegének helyébe legfeljebb 
deszkákat szögezhetnek, vagy valamelyik belső, leakasztott ajtót, s 
pokrócot feszíthetnek rá – ki fogják bírni. Muszáj, kibírják, mert 
fűtés nélkül megfagynak. Kiles az ablakon, picit kitolja a fejét, 
széttekint, mások is előre haladtak már, többfelé cső meredezik a 
falból, az ablakból, aztán gyorsan visszahúzódik, egykönnyen 
lepuffanthatják. Lépésnyit hátrál, fáradt-közönyösen figyel srégen 
lefelé, a lövedék szaggatta aszfaltra a parkolóban, a virágágyás 
helyén felhalmozott farönkökre, tüzelőnek összehasogatott 
bútorokra, meg előre, a város határának irányába, ahonnan 
aknavetők csóvája lobban és meg nem szűnően morajlik ez az 
egész elátkozott jelen. A nővére, aki vénasszonyokat ápol a 
Földközi-tenger partján, persze lelkesedik a nagy eljövendő 
szabadságért, amelyikért ők itt most halomra döglenek. A farakás 
tövében is hever két lakó. Az egyik már második napja. Nem 
mernek odamenni, hogy elvonszolják, és valahol a közelben 
elföldeljék őket. 
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A szemközti lejtős úton keresztben teherautó roncsa. 
Gyerekkorában jókat szánkáztak ezen a lejtőn. A sofőrök 
káromkodtak, az öklüket rázták, amikor a lenti útkeresztező-
désben becsusszantak eléjük. Nem emlékszik, valakit is elütöttek 
volna. Ők meg csak nevettek, és szaladtak vissza, föl, újra 
lecsúszni. Fölborult, szétvetette a gránát. A lakásukat ettől kisebb 
kaliberű találat érte, egy akkorától beszakadt volna az egész 
emelet. Nem voltak otthon, szerencsére. A fia, meg a felesége 
lehúzódtak a pincébe, a kerékpártározóba, sokan ott szoronganak 
mostanában a házból, ő meg elment vizet szerezni. A bútorokból 
így is alig maradt ép. Majd eltüzelik. Neki valahogy nincs gusztusa 
patkány módra bújni ott lenn, ha kilövik a házat, hát inkább vele 
pusztul. Ilyen ő. Férfi. A családot azért lezavarja nagyobb 
támadásokkor, értük még kár. 
Vagy pusztán a megszokás tartja itt? Ez a lakás is csak egy 
disznóól, nincs köze már a volt komforthoz, nem működik 
semmi, sőt, amit ebben a szükségben lenn könnyebben elér az 
ember, azt ide mind fel kell hurcibálni. Gyalog. Bár, a lépcső-
zéshez éppenséggel hozzáedződött, a liftet vagy húsz éve 
leállították, amikor először elromlott úgy is maradt, szétesett az 
ország gazdasága, semmilyen alkatrészt sem lehetett beszerezni. 
Mondhatná, nem is az elmúlt hónapokban kezdődött ez a pokol, 
folyik vagy két évtizede. Előbb az áramot kapcsolgatták ki, 
délutánonként pár órára, majd estelente, mert a délutáni 
kikapcsolás kevés hasznot hozott. Nyolcig sötét kísértettömbként 
álltak a tízemeletes házak, halványan derengett az a néhány ablak, 
ahol gyertyát gyújtottak, akinek futotta, akkumulátort használt, a 
többiek pedig ücsörögtek vaksin, beszélgettek, tizedszer is 
megtárgyalták ugyanazt a pletykát. Leverték a nippet a polcról, 
mellépisáltak a WC-nek, csuszkuráltak a linóleumon a kiolvadó 
fagyasztó tócsájában, kínjukban meggyújtották a gáztűzhely mind 
a négy rózsáját, hogy legalább vacsorázni lássanak, attól meg majd 
megfulladtak, kénytelenek voltak ablakot nyitni, s kiszökött az a 
kis meleg is, amit a langyos radiátorok felfűtöttek addigra. Mert a 
fűtést is korlátozták, a meleg vizet pedig kikapcsolták végleg. 
Hidegvízben fürödtek, vagy fölrakták a tűzhelyre a lavórt, amit 
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korábban csak ruhaáztatásra használtak, abban melegítették meg 
maguknak. Később aztán a hidegvizet is el-elzárták, azzal, hogy 
elrozsdásodott a városi vezetékrendszer, ereszt, ha folyamatos 
nyomás alatt tartják, túl nagy a veszteség. Ebben volt valami, a 
városban állandósultak a csőtörések, csakhogy a csöveket kellett 
volna cseréljék, nem a tömbházakban lakó ezreket tanyasi, vagy 
inkább bunker életformára szoktassák. 
Nagydolgukat aszerint kezdték szabályozni, ha bírták, ahogy a víz 
megjelent, reggel és este hattól tízig. Különben iszonyú kényel-
metlen volt, vödörrel nem lehetett rendesen leönteni, ráadásul, ha 
valakire pont akkor jött rá a szükség, amikor sötétben öblítés 
nélkül volt kénytelen megkönnyebbülni, hát az még családon 
belül is megviselte a lelket. Amikor megjött a nyomás, teleen-
gedték a kádat, legyen honnan merítsenek, és gyertya mellett 
azonnal nekiestek a mosásnak meg a csetrest eltakarítani a 
konyhán. Volt, aki hordót is állított a fürdőszobába. Kézzel 
mostak lavórban, amikorra végre áram is lett, a mosógépen már 
csak egy program, ha lefuthatott volna, azért meg inkább nem 
kockáztatták, nehogy a nyomásingadozás, meg a homokkal, apró 
kövekkel szennyezett víz tönkretegye a gépet. 

Így teltek el az évek. 
Szóval, ő ilyen emeleti patkány. Mert most aztán már 

végképp semmijük sincs. De legalább nem harmincan szoron-
ganak egymás büdösét szívva a nyirkos tározóban. Azért is 
szereti, ha inkább itt kushad vele fönn a felesége, meg a gyerek, s 
csak ha errefelé lőnek, bújnak meg ott lenn. Valami emberit 
képvisel még mindig a szemében ez a nyolcadik emelet, még így 
is, hogy igazából már semmi emberi sincs benne. Sőt! Hogy néz 
már ki ez a kályha, száz évekkel ezelőtt is különbben tüzeltek! Az 
egyelőre még üresen tátongó ablak! S ha bedeszkázzák, attól mi 
változik? Rájuk sötétedik teljesen. Legalább nem látszik a 
fölfordulás, a romok, egyébként is szánalmas múltjuk pozdorjái. 
Ha mellettük lehet, talán enyhíteni képes a kínjukat, szabályozni, 
mit, hogyan értelmezzen a fia, valami csodával határos módon 
hátha képes megóvni attól a rettenettől, ami körülveszi. 
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Oldalról kicsit közelebb lép az ablakhoz, elnéz átellenbe. 
Már alig füstöl a garázs, amelyikbe tegnap este csapódott valami 
gyújtólövedék. Pofára ismeri a tagot, akié, benn állt a kocsija, 
fölrobbant benne a benzin, hatalmasat szólt, a lángja fölcsapott 
pár emeletnyit. A szomszédos garázsok fala is bedőlt.  

Az üzletsor tájékán semmi mozgás, árut nem hoznak. Ki 
lenne az, aki vállalkozna árusítani, és ki lenne az a bolond, aki 
beállna a sorba, hogy kifigyeljék amott a városszéli dombokon és 
passzióból idepörköljenek? Jó páran ott vesztek az üzletsornál az 
elején, amikor értetlenül bámult még a nép és nem vált eléggé 
világossá, nem is az elméje, hanem a lelke számára, hogy ez itt 
most nem tűzijáték. Hogy ebbe bele lehet halni, s hogy az bizony 
örökre szól. 

Nem is tudja, mit esznek majd egész télen. Néha 
megjelenik egy-egy teherautó, odafarol a ház középső bejáratához, 
fekete maszkos katonák ledobálnak róla néhány súlyos ládát, 
papírdobozt, és elhajtanak. Amint besötétedik, ők, férfiak 
kimásznak érte és behúzzák a földszinti folyosóra, ott osztják el. 
Ezeken a konzerveken élnek. Fogalma sincs, kitől kapják, miért, 
meddig hozzák majd és mennyit. Ezek hordták ide a farönköket, 
meg a bútortörmeléket is, néhány kályhacsövet, vashordót. Neki a 
csőből nem jutott, de szerencsére volt a hobbiján. 

A nővére golyóálló mellényre gyűjt a valutában kapott 
béréből, amin majd valaki röhögve jachtot vásárol magának, és ha 
néha felhívja, mert azért a telefonja töltöttségéről gondoskodik, és 
érdekes, térerő még van, rikácsolva buzdítja őket a kitartásra, s 
örökké a ház állapota érdekli, mintha a lakásban lévő tulajdon-
része volna, ami elsősorban ideköti. Biztosan úgy látja maga előtt, 
mint amikor sok évvel ezelőtt elment, kicsit lecsuhán, de azért 
egyben, virágágyásokkal, fehérre meszelt törzsű fákkal körben, 
ugrabugráló gyerekekkel, fejüket összedugó, pusmogó öregekkel a 
parkolóban s a kis téren előtte. Ő alig pár szóval válaszolgat. 
Úgysem értheti meg. Úgysem képzelheti el. Lelkesedjen csak, és 
vigasztalja magát, bizonygassa maga előtt, meg persze az 
ottaniaknak, hogy ő bezzeg a távolban is kiáll a … Miért is? 
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Mindegy. Ő kiáll. Az öccse meg micsoda lagymatag fráter, 
gunnyaszt, fogalma sincs a hazafiságról. 

A telefonja az egyik, ami még összeköti azzal a léttel, amit 
korábban, ha nem is normálisnak, de élhetőnek fogadott el, ami 
erőt ad neki, megállhasson az ablak oldalában és ne ugorjon ki. 
Ahol a híradóra pont megjött az áram, bekapcsolta a tévét, bedőlt 
a kiült, mély plüssfotelba és elbambult a világ nagyszerűségéről, 
vagy az övékénél is mocskosabb mocskairól szóló képeken, 
melyekről hamarosan saját utat talált a képzelete, elfelejtkezve a 
jelen pillanatról, és testben és lélekben végre ellazulva meg sem 
fordult a fejében, hogy a látott gyönyörökből, vagy szörnyűsé-
gekből nekik valaha is részük lehet, s majd ők maguk kerülnek egy 
napon a képernyőre.  
Az egyik szétlőtt páncélozott járgányból kiszedett akkumulátort 
használják a telefonok töltésére. Páran összefogtak, őrzik, mint az 
aranyat, mikor az is lemerül, kettesével lopózkodnak vele éjjel a 
városközpontba, ahol még van áram, újratölteni. 
Olyan jó tudnia, hogy a zsebében van! Egyszerű, régi készülék, de 
most itt elég is ennyi. Érzi, anélkül, hogy hozzáérne. 

Volt évfolyamtársnőjétől kapta a legutóbbi esemest, 
meglehet, őtőle az utolsót is, jól beválaszolt neki. Megszokás 
kérdése, írta a tengerentúli villájából, a világban mindig is 
gyilkolásztak valamerre. A francba is! – gondolta, még az első 
áram kikapcsolásokkor lelépett, most antidepresszánst reggelizik a 
nagy jólétben és a pszichiátere nyilván megtiltotta, két méternél 
távolabbra nézzen a fejéből, nehogy a túlérzékeny lelke megrez-
zenjen. Annakidején az évfolyamon persze vakbuzgó elvhű volt, a 
szemét is kikaparta volna annak, aki olyat mond, mint most ő. 

Hát igen, akkor még a nagy öregek emelkedett pátoszában 
éltek. Nap mint nap hallhattak az ő háborújukról, olyannyira 
sokat, hogy úgy érezték, maguk is megélték, a sajátjuknak 
fogadták el, fel sem merült senkiben, hogy az mind szóról szóra 
ne pont úgy történt volna, és szinte az egyetlen háborúvá nőtte ki 
magát bennük, mely valaha létezett, és ez után már semmilyen 
más háború nem is lehetséges, ha mégis jönnek ilyen-olyan hírek 
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a világból, hát az csak smafu, helyi csetepaté, majd elrendeződik, 
igazi háború többé nem lehet, mert az már volt. 
Hát igen, meglehet, nem is hibás a csaj, mindannyian változunk, 
főleg ennyi év után, ki tudja, saját maga mennyit őrzött volna meg 
régi önmagából, ha átkerül odaátra? De azért beválaszolt, viszont 
ettől még ugyanúgy szereti, mint régen. Mert neki az élet ilyen 
apróságai sosem számítottak. Azért is csücsül most itt a 
nyolcadikon a füstölgő garázsrom fölött, céltáblájaként a 
városszéli dombokon, mint a vurstliban, lövöldözőknek. 

Ritkulnak a torkolattüzek, a dörrenések. Hamarosan 
abbahagyják. A becsapódások egyre távolodnak a lakónegye-
düktől, a vasútállomást és környékét lövik, de csak ímmel-ámmal. 
Ettől persze a halál itt ólálkodik mindenütt és minden pillanatban, 
ha valaki csak picit is óvatlan, megfeledkezik magáról, a 
mesterlövészek lekapják, mint a verebet. 

Így telnek most a napok, a hónapok, magukba fordulva, 
vagy sírva, jajveszékelve. Az egészen picik ordítva riadnak fel a 
robbanásokkor, rákontráz az anyjuk, némely öreg pedig azt 
nyüszíti, ez még a régi háborútól is pokolibb, mert itt nem idegen 
az ellenség, testvér a testvért gyilkolássza, hátba támad a volt 
barát. Ezért sem szeret a pincébe lemenni, nem szívesen hallja, 
látja a tehetetlen emberi nyomorúságot. Többen megsebesültek, 
golyótól, gránátszilánktól, a leomló törmeléktől, véreznek, nyög-
nek, bűzlenek, fájdalmas vagy kiüresedett a pillantásuk, aki 
elhagyja magát, vagy ki sem bír menni, a sarokba vizel és közben 
dünnyög, átkozódik, aztán a hátát a hideg betonnak döntve ülve 
horkol. 

Micsoda holdbélivé változott a táj ez alatt a néhány hónap 
alatt! Fák félbetörve, ledőlt falak, szétrepült téglák, betonblokkok, 
vértócsák, agyonlőtt katonák és civilek, mint például a két lakótárs 
a farakás tövében, mindenféle gép szétesve, üvegszilánkok 
vastagon, a felismerhetetlenségig zúzódott, megégett valamik, 
becsapódási tölcsérek, töltényhüvelyek, és szemét és szemét 
mindenfelé, hihetetlen, hogy abból a semmiből, amijük itt van, 
hogyan keletkezhet ennyi hulladék, és az egész fölött üres 
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műanyag flakonokat gurítgat dobolva a szél, s szakadt, fönnakadt 
rongyokat, meg füstöt lobogtat, mint csúfos zászlót.  

Szállingózni kezd a hó. Elmosolyodik. Ugyanúgy esik, 
ahogy régen, tekintet nélkül arra, mi várja idelenn, s majd 
jótékonyan eltakarja a rútat. Aprócska pelyhek vágódnak a 
légáramlattal, ferde vonalakat húzva a levegőben, egyre sűrűsödik, 
és lassan, mint a függöny, elfedi a fehérség a részleteket, csak a 
nagy, zömök idomok vehetők ki már néhány utca távolában is. 
Először ebben az évben. Először ebben a borzalomban. 
Megpuhul a lövések hangja tőle és valószerűtlenné válik ez a 
rémálom, mintha a természet szólna: „Nono!” s ettől őt 
nyugalom szállja meg, bizalom, vagy valami efféle, emlékek 
tolulnak föl benne, például ahogy a barátjával baktatnak 
esteledőben a városon túli széles hómezőn a lányokhoz a 
szomszéd kisközségbe, de meg kattan is az agya, csak ki kellene 
próbálja azt a kályhát, működik-e egyáltalán, komolyabb hidegek 
jöhetnek hamarosan, akár már az éjszaka is, hol az a fedő? – az 
előszobában támasztotta le, behozza, ráilleszti a hordó szájára, 
majdnem passzol, így is mérte, s akkor elgondolkodik, jó lesz-e az 
úgy, ha amazok ott a dombon füstöt látnak kiemelkedni a falon 
kidugott csőből, s a többiekéből, hm, ezt még feltétlenül át kell 
beszéljék, valószínűleg kizárólag éjszakára gyújthatnak majd be, 
különben pár lövéssel ledönthetik az egész házat. 

S akkor megszólal a szomszéd hegedűje, két emelettel 
lentebbről, egészen halkan. Zenetanár a központi zeneiskolában. 
Ő is a lakásban szokott kucorogni. Csajkovszkij régi francia dalát 
játssza, egyszerű kis melódia, valamiért igen szeretheti, gyakran 
szólaltatja meg, amióta ide költöztek megszámlálhatatlanul 
sokszor hallotta. S most mégis, belemeredve ebbe az odakinn 
készülő fehér ártatlanságba könny szökik a szemébe tőle s 
feleségét látja maga előtt az Eiffel-torony legtetején, átöleli a 
monstre acéloszlopot, azt mondja ezzel, nem adom, az enyém, az 
én álmom, most itt vagyok, és el sem megyek innen többé, nem 
veheti el tőlem senki már. Francia nyelvet tanult az általános 
iskolában, a francia származású tanárnőjük csak mesélt és mesélt 
az országról, szerelembe ejtve őket vele, s mikor végre felnőttként 
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nagy sokára, nem kis áldozatok árán eljutottak oda, mint a 
kedvesét ringatta minden darabkáját annak a földnek, minden ott 
töltött percét tízszer is megélte. 

Már nem szól lentről a zene, és a havazás is alábbhagy, 
mikorra ocsúdik. Szinte furcsa a csönd a lövések dördülése nélkül. 
Mélyreható, borzongató csönd. Egyszerre mámorító és gyanús. 
Aztán a lépcsőház felől mozgolódás, beszéd hallatszik. A lentiek 
jönnek fölfelé, köztük biztosan az övéi is. Akkor most megvárja 
őket, megérinti, körbecsókolja az arcukat, ennek most olyan 
hihetetlen jelentősége lett, életében nem pusziszkodott velük 
annyit, mint mostanában, aztán leszalad, összehívja a férfiakat és 
megbeszélik ezt a tüzelés dolgot. S ahogy sötétedni kezd, 
megrakja majd a hordót jó félig, szét is néz, pontosan mit is 
dobjon bele, ráönt egy kis gázolajat, a roncsokból fejtették le, és 
meggyújtja, majd jön a fedő és rá a betontörmelék. Reggelig aligha 
tart ki a melege, ahhoz ki kellene rakni téglával a hordót, de azért 
jobb lesz, otthonosabb, mint így. 
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Dilinkós 

– Hihetetlen, hogyan nyomatja!  
– Kicsoda? Mit nyomat? 
– A ficek lent. A söprűvel. 
– Ja! A dilinkós? 
– Aha! Nézd! – mint aki most találta föl a söprűt. 
– Várj, mindjárt, csak borítékba teszem ezt a levelet. 
– Már reggel, amikor munkába jövök, kinn szokott lenni. 

Sőt! – akkorra egyszer végez a terület nagy részével. Ott megyek 
el mellette, „…napot!” – veti mindig oda. Jó korán kelhet, neki 
akkor már régóta tart a nap. Meg még hosszú is, nem ér rá csak 
úgy egészet köszöngetni. Főleg ilyen nyakkendős irodistának, 
mint én vagyok. Pillanatra rátámaszkodik a söprűjére, széleset 
vigyorog „…napot!” – biccent, és húzza tovább. Persze, suttyom-
ban arra azért figyel, válaszolok-e? Én meg mindig visszaköszö-
nök neki. Elégedett is tőle! 

–  Mutasd! Arrébb húzódnál picit? – Aha! Öregem, 
tényleg nem semmi, ahogy odateszi magát! Rendesen adja a 
söprűnek, nem ímmel-ámmal. Én is látom néha reggel, mondjuk, 
én a másik irányból érkezem, inkább takarja a sarok. 

– Van, akihez még dumál is. Volt, hogy odatűzte, pont, 
amikor mellé értem, „Hullott jócskán az éjszaka.” Vagy délután 
„Letelt?” – Bólintok, válaszolni azért nem szoktam. 

– Mint akinek rohadtul tetszik. Na, nemsokára élvez-
kedhet! A hajnalok már hűvösek, itt-ott sárgul a lomb. Még be 
sem fejezi majd, kezdheti elölről. Pár hét múlva meg lecserélheti a 
vödrét egy öblösebb kosárra. –  Mik ezek, platánok? 

– Dehogy platánok! – a platánnak teljesen más a törzse, 
olyan nyúzott féle, meg nincs ez a kis szemét bogyója sem, amiből 
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nyár közepén is vödörszámra söpröget össze. Nem tudom, mi ez, 
botanikus nem vagyok, de nem platán, az tuti. 

– Azért jókora fák, fölérnek a negyedikig. Meddig 
csinálja? A pékségig? 

– Szerintem még azon is túl. Úgy hat háznyit itt a maka-
dámon, meg a kis utcában cirka hármat. – És milyen akkurátusan! 
Elképesztő! S micsoda erővel! Nézd, ahogy a kövek közül pörgeti 
ki a levelet! 

– Figyelj, ez az élete, máshoz nem ért. 
– Attól még jól ellehetne naphosszat. Hányan ücsö-

rögnek, csak úgy! 
– A vádlija komoly, az biztos. 
– Az egész teste tiszta izom. Dolgozhatott eleget. 
– Iszonyat az ó-lába a rövidnadrágjában!  
– Hát, igen, csoda, fel nem bukik a saját csülkén. De 

azért gyűri, nem segélyért ácsingózik. 
– Szerinted fizetik? 
– Gondolom, valami aprót löknek neki a házközösségek. 

Meg a földszinti boltok. 
– Esetleg az önkormányzat. 
– Hogy közmunkás lenne? Kizárt. Fizetésért egyébként 

sem dolgozik így senki. 
– Bolond ez! 
– Azt mondod, csak a hülyék hajtanak így? – Lelke van. 
– Bolond, nézz rá, három kereke sincs ki, nemhogy 

négy! 
– Hát, igen, valami stichje tényleg lehet. Örökölhette. 
– Mert? 
– Az a nyáladzó öregasszony ott a túloldalon, az az 

anyja. 
– Igen? Honnan veszed? 
– A pékségben hallottam. Egész nap a fák árnyékában 

dekkol. Korábban azt hittem, hajléktalan. Beszélgetni nem 
szoktak egymással. Áll az öreglány, és figyeli, ahogy a fia meg-
váltja ezt az utcasarknyi világot. 
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– De hogy vigyorog már a fickó! Mint aki megütötte a 
főnyereményt. 

– Koncentrál, közben meg folyton rávigyorog valakire a 
vasútra menők közül. Vagy le a söprűnek. 

– Valamiből csak meg kell éljen! No meg az anyja is. 
– Szociálisa lehet. Az anyja, feltételezem, nyugdíjas. 
– Te, a postát levitted már? 
– Nem, még nem. 
– Amikor viszed, csapd már hozzá ezt a levelet, légy 

szíves, hadd ne kelljen külön lemennem! 
– Persze. Tedd ide az asztalomra. 
– Meddig tarthat ennek egy söprű? Kibír egy hetet? 

Ekkora igyekezettől szétszáll ez a kis vacak ciroksöprű napok 
alatt. De meg miért használ ciroksöprűt? Vesszősöprűvel szokás 
utcát söpörni, nem? 

– Ez most egy tiszta új, majd megfigyelheted. 
– Na, annyira nem kattantam rá, csak kérdezem. 
– Körülbelül annyit kibírhat. Nálunk otthon három évet 

is kibír. 
– És ki vesz neki másikat? Valakinek mégiscsak 

dolgozik! 
– Nem hagy maga után pöszmetet sem, figyeled? Ócska, 

göcsörtös makadám, de ez a szakasz fénylik, mint Salamon bal 
lába. Ha mindenki így adná elő magát! Például, amikor újra rakták 
az utat jó tizenöt éve, arra is így rágyúrt volna valaki. 

– Hé, akkor ne kukkerolj, és ne rángass engem az 
ablakhoz, hanem döngess fél ötig egyhuzamban. 

– Ettől csak tanulhatok. Vedd úgy, továbbképzem 
magam. És te? Mit ácsorogsz még itt? 

– Nem akarok hülyének látszani. 
– Hát, igen! Múltkor a portás észrevette, hogy figyelem. 

Legyintett rá sajnálkozón, vagy inkább lesajnálón. Fölsőbb 
rendűen. 

– Érted, az, hogy fölsöpör valaki napjában, vagy 
kétnaponta egyszer, akár ingyen is, még hagyján, de hogy egész 
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nap ezt csinálja! Még alig potyogott valami, és kezdje elölről! S ha 
fölnézel ezekre a fákra! Az a kilátástalan, sziszifuszi, véget nem 
érő meló! Nem tudom, nekem sírhatnékom támad csak a 
látványtól, hogy ennyi erő, emberi igyekezet, még ha bolond is, 
elvész a semmibe! 

– Boldog. 
– A francokat az! Vagy ha az, akkor még fájdalmasabb! 
– Te boldog vagy? 
– Nem, én legalább nem vagyok boldog. Értelek, de 

hiába gúnyolódsz, meglehet, az én munkám sem ér többet az 
övénél, viszont legalább fölfogom. 

– Senki sem köszön neki vissza. Oda sem fordulnak. 
Indul a vonat. Sietni kell. Meg mit égessék magukat. Aztán a 
hajnalival visszadöcögnek. 

– Ebből áll, öregem, ebből. 
– Nézd, a rohadék, hát nem elhajította a cigarettás 

dobozát! 
– Az épp csak fölsöpört kőre! Nyeszlett suhanc, virít 

róla, hogy toprongy.  
– Utánuk szoktam szólni, elveszített valamit. 
– És? 
– Le se szarnak. Rám bambul, némelyik grimaszt vág, 

megy tovább. Még örülhetek, hogy nem nyom orron. 
– Na, látod, velük söpörtetném így reggeltől estig a 

sarkot! Különben megnéztem volna, mit tesz a fickó, ha észre-
veszi, hogy eldobta a dög. 

– Semmit. Később felveszi. Onnantól szemét. Szerintem 
észre is vette. Látod, már fordul, nyúl le érte. Nem ez az egyetlen 
egész nap. Mind lekerül valahogy. Neki nem az emberi fejekben 
dolga rendet rakni. Csak annyit várt, míg eltakarodik. 

– Hm, nem is annyira hülye. 
– Hoppá! Felvennéd a telefont? 
– Csókolom! Már összekészítette. Átadom. Viszi mind-

járt. Csókolom! – Itt a postás, kérik a postánkat. 
– Megyek. – No, hajrá! 
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Levél a hóba 

Szeretem, amikor kibámészkodom az ablakon és odakinn 
omlik a hó. Szeretek belenyújtózni, ásítani a reggelbe, letúrni 
magamról a takarót, bőrömön érezni a szoba kihűlt levegőjének 
hűvösét, és tizenkilenc évesnek lenni. A kialudt kályha a tegnap, a 
fehérség és a borzongás a ma. Szeretem a havas reggeleket, bárhol 
is ébredjek rá. 

Nincs az ágyában. Az ágya, vagy inkább díványa, a konyha 
sarkában áll, pont odalátok a nyitott ajtón át. Itt mellettem van 
még egy ágy, de az édesapja nem engedte, hogy egy szobában 
aludjunk. Az ajtó nyitva maradhatott, de neki kinn kellett lefe-
küdnie. Szamárság, mosolygok. Odalépek az ablakhoz egészen 
közel, és a függönyön keresztül nézem az udvar és a drótkerítés 
mögött húzódó kövesutat. Már nem látszik a feketesége, csak két, 
autókerék vágta csapás. Ki vagyok én, haramia?  

Nem hallok semmi mozgást. Tanul talán? Egy hét, és 
kezdődnek a vizsgái. De rögtön most, újév reggelén? Átlépek a 
konyhába. A macska összegömbölyödve alszik a kályha mellett a 
kövön. Hogy nem fagy meg! Délután majd tüzet gyújtunk megint, 
picikét kicsap a füst, olyan igazi füst illatú füst, serceg a belob-
banó fa, aztán ahogy lejjebb ér a láng a fölülről meggyújtott 
kályhában sziszegni-szuszogni kezd a szén és sugározni az átható 
meleg, akkor jön majd rá, meg miránk is, igazi jó világ! Tökéletes 
a csönd, a vigasság már mindenütt elült, alszik a pici falu, s ami 
mégis esetleg valahonnan kihallatszana, azt ellepi, lefojtja a sűrűn 
hulló hó. Hol lehet? És az édesapja? Kinn dolgoznának? Mi épp 
csak az éjfélt vártuk meg, koccintottunk hármasban, vele csillogó 
szemmel megpusziltuk egymást és lefeküdtünk, ezért is kelhettek 
már világossal. 
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Kár, hogy nem aludhatott ebben a szobában. Vagy velem 
együtt! Nem bántottam volna. Nem, itt, ma biztosan nem, de a 
bőrét, a kemény, kidolgozott húsát érezhettem volna a tenye-
remben. Mennyire kívánom! Hiszen nagyjából férfi vagyok már, ő 
meg nő, de én nem bírok erőszakoskodni, hagyom, ő döntse el. 
Megvárom azt is, hogy az apja belenyugodjon. 

A fehér zománcozott vödörből vizet löttyintek a lavórba, 
az arcomra merem, megpaskolom vele a nyakam, mellem, hónal-
jam, szappanozok, majd lemosom. Megtörölközöm az ő töröl-
közőjével. A kannából töltök az asztalon álló pohárba, hörpintek, 
kiöblítem a szám, de nem köpöm a lavórba, hanem lenyelem. 
Ugyanolyan kannájuk van, mint nekünk otthon, csak bordó. A 
miénk piros.  

Visszamenve a szobába felveszem az éjszaka a székre 
sorjában leterített ingem, zoknim, nadrágom, pulóverem, aztán 
megint a konyhába lépve kiemelem a lavórt a tartójából, könyök-
kel kinyitom a gangra nyíló ajtót, hogy kiöntsem a mosdóvizem az 
udvarra. Végig emelem az udvaron a tekintetem, megáll a 
mozdulatom, olyan szűziesen tiszta fehér, érintetlen, hogy szinte 
sajnálom elrontani azt a varázslatos tökéletességét, aztán mégsem 
vacakolok, falusi gyerek vagyok, meglendítem a lavórt, megte-
szem, amit kell. 

Az udvarban sem látom őket. Már fordulnék vissza, 
amikor a kapuhoz vezető járdán épp csak kivehető lábnyomszerű 
mélyedésekre leszek figyelmes. Igen, az ő lábnyoma, kicsike, mert 
harminchatos cipőt visel, és sűrű, ahogy sietve aprókat lép. Alig 
észrevehető nyomok, még épp csak elkezdhetett esni, amikor 
kifelé ment, azóta viszont jócskán hullott rá. Érdekes, hová 
indult, és miért? 

Valahogy tudom belülről, nem valahová indult, csak úgy 
fölkerekedett. Ki, akárhová, bele a zuhatagba. Hogy maga legyen, 
meg körülötte a hatalmas mindenség, amely, amikor megtelődik a 
lezúduló pelyhek milliárdjaival, akkor döbbenünk rá, milyen 
végtelen, milyen gyönyörű. 

Visszarakom a lavórt, belebújok a cipőmbe, leakasztom 
bélelt téli dzsekim a falra szerelt fafogasról, becsukom magam 
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mögött a lakásajtót, kulcsom nincs, de zárni nem kell, senki be 
nem jön ide, és lelépek a gangról a kapuhoz vezető járdára. 
Megcsikordul a hó a lépéseim alatt. A kapu hangját alig hallani, 
ahogy berakom, fölfogja a puha csönd. A kövesút felé fordulok, 
amerre az alig kivehető nyomok vezetnek. Az út baloldalán 
haladt, s haladok én is, fejembe húzom a kapucnit, sűrű, fehér 
függöny ereszkedik elém, lefelé nézek, követem a nyomot, s ha 
néha oldalt, vagy fölfelé pillantok, hát egészen kápráztató a 
nyugalom, a mindenütt jelen lévő világ, mely általában üresnek 
szokott mutatkozni, de most körbeölel, minden kis hézagot kitölt, 
rátelepedik az arcomra is, friss hűvösséggel, tiszta illatával 
köszönt ebben az új, titokzatos, épp csak elkezdődött évben. A 
nyomok egyre kivehetetlenebbek, igazából már nem is látom őket, 
s csak az ösztöneimre hagyatkozom, a rejtett ismeretre őróla, 
amikor még pár métert haladok előre, s nem sokkal a faluszélt 
jelző tábla előtt inkább balra, a juhhodályok, majd a nagy alföldi 
semmi felé vezető, most föl sem tűnő földútra fordulok, s nem 
jobbra, a kövesút túloldalán nyújtózó utcák felé. Végtelen, már az 
örök élethez hasonlító béke telepszik a mozdulataimra, de a fiatal 
férfi e kozmikus, mindent lebíró higgadtságához lassacskán, mint 
keserédes kezd belülről belekeveredni a kérdés, a kétely, és kezd 
izgatni mindjobban, sőt, egyre inkább sajogni, hová ment, miért 
egyedül, jó irányban követem-e?  

Itt a hodályok környékén már sétáltunk egyszer, még 
régebben, de tovább nem mentünk. Utánuk széles puszta terül el, 
rétek, szikesek, a horizontot pedig úgy jó négy-öt kilométer 
távolságban valami erdőféle zárja le, fogalmam sincs mekkora, 
csak sáv-e, vagy mélyebb alföldi erdő, de ahogy végigutaztam a 
kövesúton busszal, motorral, azt gondolom, nem kis erdő 
kezdődhet ott. 

Meglehetős a rendetlenség ezen a telepen. Most a széjjel-
hagyott talicskát, kéziszerszámokat, szalmabálákat, mindenféle 
más eszközt és hulladékot is jótékonyan elfedi a hó. Mintha 
kimosdott volna a világ a koszból, olyan ez a patyolat fehérség. 
A múltkor, amikor erre jártunk, még csak kezdődött közöttünk 
minden, hánytorgott a lelkünk, nem tudtunk egymással betelni, 
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párlépésenként álltunk meg, hogy összeölelkezzünk. Ahogy így 
végigmegyek a tökéletesen elhagyott területen, olyan, akár egy 
templom, a mi egyszerű, de az igaznál is igazabb templomunk, 
háza a mi szerelmünknek. Talán ő is ide jött. Talán pont azért jött 
ide, hogy imádkozzon. Könyörögjön az épp csak megszületett 
évhez, ügyeljen miránk. Vagy ha nem is ilyen meghatározott céllal 
jött, hát csak, hogy együtt lebegjen a szelleme az itt élő szelle-
mekkel, akik akkor láttak minket, s talán kedvükre valók vagyunk. 
Próbára tenni a sorsot, próbára tenni engem, vonz-e valami titok-
zatos erő őfelé, rátalálok-e az óriás semmiben? 

De nincs itt senki. Az ajtók zárva, a hodályok most, 
tudom, üresek. Tönkrement ez az ágazat. Lakat lóg a böhöm, 
hegesztett rigliken. Lelassítok, keresem a nyomot. Mintha lenne 
is, meg nem is. Csak káprázat, hogy tovább vezet előre? 
Visszaforduljak? Akárhová is ment, előbb utóbb meg fog jönni. 
Egy, vagy két, vagy három óra múlva telehavazva betoporog, 
mosolyog, vagy pityereg, vagy csak közömbösen leveszi és 
felakasztja a fogasra a télikabátját, és pimaszul megkérdi: Na, mi 
újság, jó volt nélkülem? Sőt, az is lehet, máris hazaért, s most 
azon tűnődik, ugyan hová tűnhettem. És ideges. Ideges? Ugyan, 
miért lenne már ideges, hiszen ideges én sem vagyok! Ő is 
ugyanazt gondolhatja akkor, mint most én, hogy majd előkerülök, 
és mondjuk, leül tanulni. 

Nem. Még az utolsó hodály utánig feltétlenül elmegyek, 
ott elkanyarodik a földút és nyílegyenesen vezet a távolba, onnan 
már teljes széltében át lehet tekinteni a síkot, végig lehet látni az 
úton egészen az erdőig. Igen, odáig még továbbmegyek. 

Megint kicsit jobban kilépek. Elkalandozom, mint aki 
nemigen hisz a sikerben és szabadjára engedi a gondolatait, 
keressék maguknak a megoldást. A szárnyaló szabadság vezet 
győzelemre, nem a görcsös akarás. Ha itt nem találom, s ugyan 
miért ment volna ettől is tovább – de meg valami mégis azt súgja, 
igenis továbbment – ha itt sincs, visszafordulok, körbenézek az 
utcákban, aztán visszamegyek hozzájuk, előbb-utóbb előkerül. A 
lépteim ütemesen huppannak a hóba, már nagyjából bokáig ér. 
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Ahogy elhagyom az utolsó hodályt azonnal észreveszem 
az úton messze elöl a parányi sötét alakot. Már majdnem az 
erdőnél jár. Szinte fel sem ismerni, hogy ember, de mi más volna, 
azért csak nem őzike, igaz, valami állhat is ott a mezőn, vagy az út 
mellett, a mozgása ebből a távolságból kivehetetlen, mégis ember 
az, tudom, s ki más lehetne, mint ő. S ha mégsem? S én 
elgyalogolok odáig, meg vissza? Utol sem érem talán, vagy ha 
mégis utolérem, és kiderül, hogy valamelyik, a faluban szilvesz-
terező tanyasi? Vagy az erdész? Vagy tényleg nem találok addigra 
senkit ott? 

Mit keresne az erdőnél?  
Most aztán újra belefúrom éles, fiatal férfipillantásom az 

úton közönyös csöndben heverő és egyre vastagodó hóba, ugyan 
meglátom-e bármely apró maradékát a lépteinek, hogy utána 
eredjek, s közben bízzam, sőt, előre örüljek az egymásra találá-
sunknak. Vizsgálom, van-e ott nyom a puhán hajló hó párnája 
alatt, vagy csak két göröngy közötti süppedék az, ami emberi 
lábnyomnak tetszik, de ha mégis lábnyom, lehet-e az övé, a jól 
ismert, kedves, picike, vagy valami más, emberesebb, mely most 
számomra teljesen érdektelen? Aztán meg a távolt kémlelem 
hunyorogva, azt a feketeséget. A családban és a barátaim között 
nekem van a legélesebb látásom, az udvarunkban a szemben lévő 
ház falára hányszor szögeztünk újságot versenyezni, ki tudja 
legmesszebbről olvasni, a gangról kezdtük, léptünk közelebb és 
közelebb, és mindig én voltam az első, aki rákezdtem, hangosan 
és büszkén, most szempilláim réseiben próbálom, mint a 
halovány csillagokat az éjszakában, egyre élesebben látni azt a kis 
pöttyöt az irdatlan fehérségben, a hulló elem függönyén is át, már 
nem is pont rá fókuszálva, hanem picit mellé, már a lelkem is 
benne van ebben a látásban, hogy ő-e az, vagy valaki, valami más? 

Megyek, tekintetem messze előre függesztve. Zsigereim 
felkavarodnak, valahonnan mélyről egy erő megemeli és hullám-
zásba hozza mindazt, ami ismeretségünk első heteinek hánytor-
gása után elsimult, egyensúlyba került bennem. Miért indult el 
oda? Miért van oly messze tőlem egyedül? Min gondolkodik 
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most? Mit szeretne? Miért nem tekint időnként hátra, s vár meg, 
ha ő az? Mi lesz, ha utolérem, s tényleg ő? Átölel, hogy őrzője 
bírtam lenni e kiszámíthatatlan tettében is, vagy nőies szeszéllyel 
rám pirít, miért zavarom meg, amikor maga szeretne lenni, 
mindig így lesz most már, sosem szabadulhat tőlem, sosem 
adhatja önmagát? De ha ez holmi demonstráció, vagy próbára 
tevés, mikor tesz próbára megint? Hányszor indul majd neki az 
erdőnek, s én meddig leszek képes utánaeredni? Vagy pont azt 
szeretné felmérni, szinte pillanatonként, olvasok-e még a 
gondolataiban, döntök-e akár ellene is érte, vagy már vaksin, a 
kezét fogva követem csak, szolgaként, méltatlanul arra, hogy az ő 
delejes fénnyel világló világában éljek? 

Valamennyit sikerül hoznom a távolságon, abban már 
biztos vagyok, hogy ember, hogy halad, sőt, túlságosan is gyorsan, 
néhány lépés és elér az erdőig, már-már úgy tűnik, ismerős a 
mozgása, még néhány száz méter, és elegendő lenne, hogy 
felismerjem, nő-e, vagy férfi, kabátja az ő kabátja-e, amikor 
eltakarja előlem az első facsoport, mert az út nyilván elkanyarodik 
a fák között, s elveszítem szem elől. Utána kiabálni? Még a 
hodálynál rikkantottam párat, de rájöttem, fölösleges, a hang 
elenyészik ekkora távolságon, még hó nélkül is, nemhogy e zuho-
gásban.  

A fenébe, gondolom, s lassítok kicsit. Ki is melegedtem, 
lejjebb húzom a cipzárt. Ha idegen, akkor megy tovább a maga 
útján, akkor mindegy, kit érdekel, ha pedig ő, majd csak elindul 
visszafelé, ott az erdőben nehéz bárkit feltalálni, elkerülhetjük 
egymást, túl mélyre nem hatolhatok, csak annyira, hogy a 
visszafelé vezető utat folyamatosan szemmel tarthassam. 
Lehetséges ez egyáltalán? 

Az út közepén ág meredezik, az erdőből szállított fából 
potyoghatott le, ahogy a traktor megbillent a sáros kátyúkon. Alul 
sötétlik a kiszáradt kéreg, fölül vastagon belepte a fehérség. Balról 
kerülte meg. Itt már felfedezhetők a nyomok, ahogy esett és esett 
egyre mélyülő hóban haladt, így még ebben a megveszekedett 
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hullásban és lassan föltámadó szélben is hosszabban megmaradó 
csapást hagyott, csakhogy húzta a lábát, mint aki játszik magában, 
fáradt, vagy szomorú, és nehezen kiismerhető a huppadás, sokkal 
hosszabb, mint egy cipő hossza. Lehet akár az övé is. Lehet. 
Visszanézek saját, határozott lépéseimre, mindegyik pereme máris 
lekerekedőben, épp csak kiléptem belőle, s ni, azonnal megtelik, 
jó, ha harmincméternyi, amit tisztán látni. 

Letöröm az ágat, s a végét fogva, oldalt három jókora 
ákombákom betűvel belekarcolom a puha felszínbe az ő nevét. 
Nézem, mintha maga feküdne ott, s hunyorogna vissza rám. 
Nevetve, csintalanul. Kicsit kacéran, picit huncutul, meg kihívó 
kötekedőn. Hiába, ez a név a szívembe költözött már. 
Megszemélyesíti őt. De meg olyan is ez a három betű, mint egy, a 
végletekig lerövidített levél, amit éppen csak befejeztem, s most a 
szélre és a többi elemre bízom a kézbesítését. S amíg állok, és 
elgondolkodva nézem, el is indul valahová a mindenségbe, 
őutána, vagy csak céltalanul keringeni, kezdenek elmosódni a 
betűk, a srégen csapódó pelyhek és a beléjük kapó légáram lassan 
elhomályosítja őket, mintha valamilyen lassú postai futószalagon 
indulna a küldeményem a tél borítékába csomagolva elfelé, 
gyorsulna egyre és bekerülve a szortírozó rendszer fortélyos 
útvesztőibe tűnne el a szemem elől. Viszontlátom-e valaha 
kedvesem tornazsákból levelessé megtett gyűjtőjében? Illatát 
megérzem-e ismét, évtizedek távolából, amint tenyerembe 
helyezem, s testem melegétől lassan elkezd felengedni az addig 
örök fagyban utazó, pihenő üzenet? 

Indulok tovább. Már nem sietve, csak úgy kimérten. A 
szél a hátamba fúj, így könnyebb a haladás, és inkább alkalmas 
közben a tűnődésre. Ó, mily gyönyörű is itt körben minden! 
Most, hogy hirtelen magam maradtam, bizonytalan várakozásban, 
híve is meg nem is, hogy a fák között eltűnt valaki az ő, az én 
részem, újra mélységes nyugalom száll meg, távoli tájak ötlenek 
fel, melyeket valaha, gyerekkoromban láttam, és mások, melyeket 
nem is tudom, honnan veszek, talán majd a jövő sodorja elém. 
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Dermesztő hidegek, méteres havak, s mindben valami belső jó 
meleg él, ami a szívemben lakozik, mint egy bögre soha ki nem 
hűlő, gőzölgő tea, hit önmagamban, s valakiben, aki örökké velem 
marad, bárhol is legyek, bárhol is legyen. 

Pár lépés után félfordulattal visszatekintek, a szél és a hó 
az arcomba vág, még kivehetők a betűk, de már csak alig. Aztán 
előre! Mind közelebb és közelebb az erdőhöz. 
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