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„Az Érett asszonyok dicsérete majdhogynem megőr
jíti a kritikust. Itt van ez a magyar Forradalmár, 
aki 1957-ben alig tudott egy szót a nyelvünkön, és 
még most is alig érthető akcentussal beszéli, és 
mégis volt mersze, hogy első regényével az angol 
próza mesterévé tegye magát!... Diákkoromban 
egyik tanárom kezembe nyomta a Rómeó és Júliát. 
jElőbb-utóbb beleszeretsz valakibe -  mondta - ,  
hát tanuld meg legalább, hogyan kell.’ Ezzel a gon
dolattal adtam oda én is az Érett asszonyok dicsére
téi tizenhat éves fiamnak."
Saturday Night (Toronto)

"Egy remekmű, amelyben az ölelésből bölcsesség 
lesz és irodalom."
Ijohlanco (Barcelona)

"A szívet és a lelket melegíti anélkül, hogy szenti
mentális lenne."
berliner Morgenpost

"Az élet árad minden oldalról. Mindegyik erotikus 
epizód páratlan és lenyűgöző."
Vashington Star

"Aki olvasta ezt a könyvet, az tudja, hogy a regény 
haláláról való beszéd üres fecsegés."
’wanska Dagbladet (Stockholm)

"Vizinczey úgy formálja az angol nyelvet, hogy 
irigységet fakaszt a bennszülött szívében."
Jewsday (New York)

"Igaz, hogy vannak itt részletek, amelyek feléb
reszthetik az olvasó vágyait, de a regényből árad 
az, amit a pornográfia elleni törvény ’felmentő iro
dalmi értéknek’ nevez."
Chicago Tribune
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"Ezt a könyvet fiatalembereknek írom, s érett 
asszonyoknak ajánlom -  mert egymásnak 

szánom őket."

"Woher dein Recht, in jeglichem Kostüme, 
In jeder Maske wahr zu sein? -  Ich rühme."

RAINER MARIA RILKE



Vizinczey István 1933. május 12-én született Magyarországon, 
Kalózon, egy igazgató és egyházi orgonaművész fiaként. A gyermek 
Vizinczey István édesapját meggyilkolták a nácik, majd két évtizeddel 
később nagybátyját a kommunisták.

Vizinczey első publikált művei olyan versek voltak, amelyek 1949-ben 
jelentek meg Lukács György „Fórum Budapest” című magazinjában, 
amikor az író még csak 16 éves volt. Később a Lukács György által 
létrehozott „Budapesti iskola” szellemi körhöz csatlakozott. Hallgatói 
éveiben költő és dramaturg volt, három darabját is betiltotta az akkori 
rendszer. Az egyik műve ugyan József Attila-díjat nyert, ám a rendőr
ség a főpróba alatt razziát hajtott végre a színházban, és lefoglalta a 
darab összes példányát. 1956-ban diplomázott a főváros Színház- és 
Filmművészeti Akadémiáján.

Vizinczey István az 1956-os magyar forradalomban harcolva, aktívan 
részt vett, ezért a forradalom leverése után emigrálni kényszerült. Rövid 
olaszországi tartózkodás után Kanadába utazott, és bár akkor még csak 
alig 50 szót tudott angolul, de megkapta a kanadai állampolgárságot. 
Azóta „Conradhoz és Nabokovhoz hasonlóan azoknak a külföldieknek 
a sorába emelkedett, akik az angolt olyan módon kezelik, hogy az 
őshonos anglofón a féltékenységtől elsápadjon” (Leslie Hanscom, New 
York Newsday), és „megtaníthatja az angolokat arra, hogyan kell írni 
angolul” (Anthony Burgess). Később angol nyelvű szkripteket és 
forgatókönyveket írt a Kanadai Nemzeti Filmtanácsnak. Megalapította 
és szerkesztette az Exchange irodalmi-politikai folyóiratot; íróként és 
producerként csatlakozott a CBC / Radio Canada-hoz Torontóban.

1965-ben kilépett a munkájából, kölcsönt vett fel első regényének, az In 
Praise of Older Women (Érett asszonyok dicsérete) kiadására, amelyet 
már az általa ma is használt Stephen Vizinczey néven publikált. 
Annyira eltökélt volt, hogy öngyilkosságot tervezett, ha nem sikerül a 
regényét kiadnia. Autóval szállította, és postán keresztül terjesztette a 
könyv példányait. Ez lett az első és egyetlen saját kiadású regénye, 
amely a kanadai irodalom történetében a bestseller-listák élére került. A 
következő évben Nagy-Britanniában megjelent mű sikere világszerte 
felhívta a figyelmet a regényre, ami így nemzetközi értelemben is jól 
ismert lett.

Második könyvében, a The Rules of Chaos-ban (A káosz szabályai), 
Tolsztoj történelemelmélete, valamint a háborúk és forradalmak saját 
tapasztalatai ihlették: Vizinczey azzal érvelt, hogy az események 
kaotikus interakciója a hagyományos hatalomban való hitet téveszmévé 
teszi.



Az író 1967-ben Londonba költözött, és az ezt követő évtizedekben, az 
1980-as évek közepéig a The Times és a The Sunday Telegraph vezető 
recenzense volt. Ezeket a főként klasszikus szerzőkről szóló áttekinté
seket az Atlanti-óceán mindkét partján lefordították és újranyomtatták, 
majd 1985-ben könyv formájában is megjelentek „Igazság és hazugság 
az irodalomban” címmel. A könyvet napjainkban is folyamatosan újra 
és újra kiadják a fontosabb nyelveken.

Korábbi irodalmi sikerei ellenére, Vizinczey második regényét, az 
Innocent Millionaire-t (Ártatlan milliomos) számos kiadó elutasította, ám 
végül, 1983-ban Christopher Sinclair-Stevenson Londonban és Harold 
Evans New Yorkban megjelentették. A könyvről Graham Greene és 
Anthony Burgess is elismerően nyilatkozott. Az Innocent Millionaire-t 
az egész világon egyaránt üdvözölték írók és kritikusok, miközben a 
XIX. századi klasszikusokhoz, Stendhalhoz és Balzachoz hasonlították 
a mű szerzőjét.

„Vizinczey egyike azoknak a nagyszerű kortárs íróknak, akik napjaink 
döntő témáit sajátjukká teszik, és humorral és szenvedéllyel alakítják át 
szépirodalmi anyaggá.” (Sergio Vila-Sanjuan, La Vanguardia.)

Az egész világot tekintve, könyveinek eladási példányai napjainkra 
elérték a hétmilliót.

A ma is Londonban élő író -  50 évvel első regényének a megjelenése 
után -  úgy döntött, hogy visszatér a manapság felfutóban lévő „self 
publishing” megoldáshoz, és a műveiből gyűjteményes kiadást készít 
angol nyelven, miközben a régóta várt újabb regényén is dolgozik.

Stephen Vizinczey müvei számos megjelenést megértek:

• The Rules of Chaos : Or, Why Tomorrow Doesn’t Work.
The McCall Publishing Company, 1970

• Érett asszonyok dicsérete. Magyar Világ, Budapest, 1990.
• An Innocent Millionaire. University of Chicago Press, 1990
• In Praise of Older Women. Penguin Modern Classics, 2010
• If Only. The Happy Few Ltd, 2016
• 3 Wishes. The Happy Few Ltd. 2020.

Honlap: http://stephenvizinczey.com/ 
E-mail: vizOef@,btintemet.com

http://stephenvizinczey.com/


Stephen Vizinczey was born on May 12, 1933 in Kálóz. The son 
of a schoolmaster and church organist, who led the county’s 
home guard and interrupted Nazi rallies for which he was 
assassinated in 1935. Two decades later, his uncle was killed by 
the Communists.

Vizinczey's first published works were the poems that appeared 
in “Forum” magazine in 1949, when the writer was only 16 years 
old. He later joined the Aesthetics Institute of the University of 
Budapest. During his student years he was a poet and playwright, 
three of his plays were banned by the communist system. His 
play, ‘Mama’ won the József Attila Prize, which featured in a 
Színház és Mozi magazine in 1955. The police raided the theater, 
seized all copies of the piece. He graduated in 1956 from the 
Academy of Theater and Film Arts.

Stephen Vizinczey fought in the Revolution of 1956, he had to 
left the country after the Soviet Union cnished the revolution. 
After a short stay in Italy, he went to Canada where he learned 
English by writing screenplays and television scripts for the 
NFB, edited the literary-political journal Exchange; he joined 
CBC / Canadian Radio as a writer and producer. He then became 
a Canadian citizen. Sayings like “He joined the ranks of 
foreigners whose written English make the native Anglophone is 
pale with jealousy”. (Leslie Hanscom, New York Newsday) and 
“Can teach English to write in English.” (Anthony Burgess).

He quit his job in 1965 and borrowed money to publish his first 
novel, Praise for Older Women. He was so determined that he 
planned to commit suicide if he failed to publish his novel. He 
transported it by car and distributed copies of the book by mail. 
The success of the work, which was published in Britain the 
following year, drew worldwide attention to the novel.

The Rides o f Chaos followed the next year, which was inspired 
by Tolstoy’s theory of history and his own experiences of wars 
and revolutions: Vizinczey argued that the chaotic interaction of 
events makes the belief in traditional power a delusion.



The writer moved to London in 1967. Until the mid-1980s, he 
reviewed for The Times and The Sunday Telegraph. These 
reviews, mostly of classic authors, were translated and reprinted 
on both sides of the Atlantic, and were also published in book 
form in 1985 under the title “Truth and Lies in Literature'”. The 
book continues to be published over and over again in major 
languages.

Despite his previous literary successes, Vizinczey’s second novel, 
The Innocent Millionaire, was rejected by several publishers, but 
was eventually published in 1983 by Christopher Sinclair- 
Stevenson in London and Harold Evans in New York. Graham 
Greene and Anthony Burgess also praised the book. An innocent 
millionaire was also welcomed by writers and critics, which was 
compared to Stendhal and Balzac.

“Vizinczey is one of the great contemporary writers who embraces 
today’s crucial themes and turns fiction into humor and passion” 
(Sergio Vila-Sanjuan, La Vanguardia.)

Worldwide sales of his books have reached 7 million copies today.

The writer, who still lives in London -  50 years after the 
publication of his first novel -  has decided to return to the now- 
emerging “self-publishing” solution and make a collector’s 
edition of his works in English, while also working on his long- 
awaited novel.
The works of Stephen Vizinczey have appeared in several editions:

• The Rules of Chaos : Or, Why Tomorrow Doesn’t Work.
The McCall Publishing Company, 1970

• Érett asszonyok dicsérete. Magyar Világ, Budapest, 1990.
• An Innocent Millionaire. University of Chicago Press, 1990
• In Praise of Older Women. Penguin Modern Classics, 2010
• If Only. The Happy Few Ltd, 2016
• 3 Wishes. The Happy Few Ltd. 2020.

Website: http://stephenvizmczev.com 
E-mail: viz0ef@btinternet.com

http://stephenvizmczev.com
mailto:viz0ef@btinternet.com


Társtalan fiatalembereknek

„Ne lányok után fuss, érett asszonyokat szeress: ők
többet tudnak a világról."

BENJÁMIN FRANKLIN

Ezt a könyvet fiatalembereknek írom, s érett 
asszonyoknak ajánlom -  mert egymásnak szánom 
őket. Nem vagyok tudós szexológus, de jó 
tanítványa voltam azoknak az asszonyoknak, akiket 
szerethettem, s most megpróbálom felidézni bol
dog és keserű élményeimet, amelyek férfivá érlel
tek.

Első huszonhárom évemet Magyarországon, 
Ausztriában és Olaszországban töltöttem. Másként 
nőttem fel, mint az Újvilág fiataljai. Az ő álmaikat 
és lehetőségeiket másféle szerelmi hagyományok 
befolyásolták. Én európai vagyok, ők amerikaiak. 
S ami még jobban megkülönböztet bennünket: ők 
most fiatalok, én meg már régen voltam az.

Minden megváltozott azóta, még a vágyálmok 
is. A mai kor -  Amerika kora -  a fiatalságot di
csőíti. A régi Európa elsüllyedt kontinensén még 
a fiatalember és az érettebb asszony kapcsolatát 
övezte a tökéletesség varázsa. A mai fiúk csak a 
velük egykorú lányok után járnak, csak őket kere
sik, csak őket kergetik, csak bennük bíznak. Mi 
hittünk a hagyományban, a folytonosságban: osz
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tozni akartunk az előző nemzedék tapasztalatai
ban és szenvedélyeiben.

Nem csak a szerelmi szenvedélyről beszélek itt. 
Mi, népes családok sarjai, megszoktuk, hogy szót 
értsünk az idősebbekkel. Gyermekkoromban nya
ranta, nagyszüleim kúriájában, a Balaton közelé
ben, egy-egy családi lakomára vagy kétszáz rokon 
sereglett össze. Emlékszem, milyen boldogsággal 
töltött el, hogy ilyen sokan vagyunk! Rengetegen 
ültek a hosszú asztalok mellett az udvaron, a ház 
és a szilváskert között. Nagynénik, nagybácsik, 
unokatestvérek, sógorok, sógorasszonyok, mind 
ott voltak -  karon ülőtől az aggastyánig. Aki 
ilyen törzsből nőtt ki, az nem érezte válaszfalnak 
a korkülönbséget. Mind közel laktunk egymáshoz 
-  vonaton legföljebb egy-két órányira - ,  s mind
nyájan ugyanazokat a dalokat szerettük.

De a háború vihara pusztára seperte azt a ro
konokkal teli udvart. A hajdan szomszédos Vaj
dák négy kontinensre szóródtak szét. Szem elől 
vesztettük egymást, mint sokan mások. Amerikát 
nem pusztította végig idegen hadsereg, de a lom
bosán zöldellő nagy udvarok itt is megritkultak. 
Repülőterek betonkifutói éktelenkednek helyet
tük sokfelé. A családok szétrepülnek, s mintha 
minden nemzedék más-más korszakban élne. El
tűntek a tágas házak, ahol bőven volt hely nagy
szülőknek, nagybácsiknak, nagynéniknek: helyet
tük a serdülőknek diáktanyák, az öregeknek 
nyugdíjasotthonok, a középkorúaknak meg kisla
kások épülnek. Manapság fiatalembereknek nem
igen van módjuk összemelegedni érett asszonyok
kal a családi fészekben. El is idegenedtek egy
mástól alaposan.



Én még -  szerencsémre -  a nagy családok vi
lágában nőttem föl; ezért hiszem, hogy visszaem
lékezéseim föléleszthetik a feledésbe merült igaz
ságot: nőknek s férfiaknak sok megosztanivalójuk 
lehet akkor is, ha az évek jócskán elválasztják 
őket. Mit tagadjam, az a vakmerő remény ébredt 
bennem, hogy a nemzedékeket közelebb hozza 
egymáshoz ez a kis könyv.

Noha saját tapasztalataim adom elő, sietek 
megnyugtatni az olvasót: nem fogom elárasztani 
valami unalmas magánéleti beszámolóval. Nem 
annyira magamról, mint a szerelem mindenkit 
érintő bonyodalmairól szándékozom írni. Maga 
az elbeszélő csak magyarázó példa lesz: én első
sorban az olvasónak önmaga iránti kíváncsiságát 
szeretném élesztgetni. De mivel ez a könyv vala
melyest mégiscsak önéletrajz, nekem is, mint 
Thurbernek, fejemben jár Cellini intése... Az, 
hogy az ember érjen meg legalább negyven évet, s 
tegyen le valamit az asztalra, mielőtt önéletírásba 
fog. Nos, én bizony egyik követelménynek sem fe
lelek még meg. De hát -  amint Thurber is meg
jegyzi -  manapság mindenki, akinek írógépe 
van, fütyül a jó öreg mester rigolyás tanácsaira”.

VAJDA ANDRÁS
a Michigani Egyetem filozófiai tanszékének docense

Ann Arbor, Michigan
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A bizalomról és a kedvességről

„Mindenünk, amink van, másoktól ered. Lenni annyi,
mint tartozni valakihez."

JEAN-PALL SARTRE

Hithű római katolikus családban születtem, s 
életem első tíz esztendejét jórészt szelíd ferences 
barátok körében töltöttem. Apám egy katolikus 
iskola igazgatója volt, kiváló orgonista, tehetséges 
és tevékeny fiatal férfi, aki buzgón kivette részét 
a közügyekből is. Mint klerikális körök híve, egy
szerre volt konzervatív és antifasiszta, s felhábo
rodva Hitler németországi uralomra jutásán, min
den tekintélyét latba vetette, hogy a Magyar Nyi
laskeresztes Párt helyi szervezetének gyűléseit 
betiltassa. 1935-ben -  amikor én kétéves voltam 
-  agyonszúrta őt egy nyilas suhanc, akit épp azért 
választottak ki erre a feladatra, mert -  mint ti
zennyolcadik évét még be nem töltött ifjú -  nem 
volt halálra ítélhető. A temetés után anyám a 
borzalmas emléktől az évezredes megyeszékhely
re menekült, Magyarország egykori fővárosába.

A város egyik régi utcájában tágas lakást bérel
tünk, egy ház második emeletén. A barokk temp
lom és divatos üzletek között volt ez, néhány 
percnyi járásra a ferences kolostortól, ahová bejá
ratos lettem már iskoláskorom előtt. Az atyák 
kedveltek és mindig szívesen fogadtak; nemcsak
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azért, mert apám korai haláláig az egyházat szol
gálta, hanem azért is, mert apai és anyai ágon 
egyaránt számos pap volt családunkban.

Megtanítottak írni-olvasni, meséltek a szentek 
életéről és a magyar történelem nagyjairól, meg 
távoli városokról, ahol egykor tanultak: Rómáról, 
Párizsról, Bécsről... Még fontosabb volt számom
ra, hogy meghallgattak, ha mondani akartam va
lamit. Így történt, hogy egyetlen apa helyett egy 
egész kolostorra való atya dédelgetett. Mindig 
akadt a számomra egy kedves, megértő mosolyuk, 
úgy sétálgattam a rendház széles, hűvös folyosóin, 
mintha az egész épület az enyém volna.

Szerető közelségük éppen olyan elevenen él 
emlékezetemben, mint édesanyámé, holott -  
mint említettem -  kétéves koromtól csak ővele 
éltem. Anyám csendes, gyöngéd asszony volt, tü
relmesen szedegette össze utánam szanaszét ha
gyott holmijaimat.

Mivel nemigen játszottam gyerekekkel, sosem 
verekedtem. Anyám mellett és a ferencesek kö
zött szeretet vett körül, s tökéletesen szabadnak 
éreztem magam. Nem hiszem, hogy irányítani 
vagy „nevelni” akartak volna -  csak figyelő szem
mel nézték, hogyan cseperedem. így plántáltak 
belém felelősségérzetet. Tudtam: valamennyien 
azért imádkoznak, hogy helytálljak az életben.

Nagyon erősen élt bennem az a tudat, hogy né
pes és kiváló törzshöz tartozom, amelynek min
den tagja büszke örömmel gondol rám. Még min
dig emlékszem arra a napra, amikor nagybátyáim 
családostul összejöttek nálunk, hogy elözvegyült 
anyámat felköszöntsék születése napján. Este 
nagy volt a sürgés-forgás, én pedig nem voltam



hajlandó a rokon gyerekekkel lefeküdni, amíg a 
felnőttek fennmaradtak mulatozni. Végül vala
mennyien bejöttek a szobámba, hogy szórakoztas
sanak, amíg anyám ágyba tesz. Vetkőztetés köz
ben anyu rásózott a fenekemre, aztán megcsókol
ta és megígérte, hogy valamennyien megpuszilják, 
ha utána szó nélkül aludni megyek. Nem lehet
tem több három vagy négy évesnél -  ez egyik 
legkorábbi emlékem - ,  de még ma is rémlik, 
hogy hason feküdtem, s a vállam fölött hátrasan
dítva lestem a felnőtteket, amint egymás mögött 
toporogva vártak sorukra, hogy megcsókolhassák 
a popsimat.

Mindez hozzájárulhatott, hogy végül is nyíltszí
vű, gyengéd fiú -  és önhitt kölyök lett belőlem. 
Magától értetődőnek tartottam, hogy mindenki 
szeret, ezért természetes volt számomra, hogy 
mindenkit szeressek és csodáljak, aki a közelem
be került, vagy akiről csak hallottam.

Eleinte az egyház szentjeiért és mártírjaiért ra
jongtam. Hét vagy nyolc éves koromban arra a 
romantikus elhatározásra jutottam, hogy misszio
nárius -  és lehetőleg mártír -  leszek valahol Kí
na rizsföldjein. Jól emlékszem egy napfényes dél
utánra, amikor nem volt kedvem tanulni, és szo
bám ablakából bámultam az utcánkban fel-alá sé
táló, csinosan öltözött nőket. Közben azon tűnőd
tem: ha pap leszek s nőtlenségi fogadalmat te
szek, nem találom-e majd túlságosan nehéznek az 
életet az ilyen angyali nők nélkül, akik itt jönnekr 
mennek, ringatóznak, útban a kalapos vagy a fod
rász felé, hogy még jobban megszépüljenek.

Az elhatározás, hogy pap leszek, a nőkről való 
lemondás problémája elé állított -  még mielőtt
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egyáltalán megkívánhattam volna őket. Sokáig 
szégyenkeztem a kétségeim miatt, végül megkér
deztem gyóntatóatyámat -  egy gyermekien egy
szerű, hatvanas, ősz férfit - ,  hogy nem találta-e 
nehéznek nő nélkül az életet. Borongva nézett 
rám, és csak annyit mondott: nem hiszi, hogy va
laha is pap lesz belőlem. Megdöbbentett, hogy 
ennyire komolytalannak tartja elhatározásomat. 
Csak azért, mert tudni akarom, mekkora áldozat
tal jár. Féltem is, hogy kevésbé fog szeretni. De 
hamar földerült -  sosem volt ő híján a bátorító 
szónak - ,  mosolyogva csak annyit mondott: sok
féle módon lehet szolgálni az Urat, fiam.

Ministráltam neki, amikor misézett. Korán 
kelő volt, a hatórás misét szerette celebrálni reg
gelenként; gyakran nem volt más a hatalmas szé
kesegyházban, csak ő meg én, s éreztem, hogy 
velünk van a titokzatos, hatalmas Isten is. Noha 
azóta elvesztettem hitem, ma is jólesik visszagon
dolni arra a lelkemet eltöltő eufóriára, a hűvös, 
visszhangos márványfalak lobogó gyertyáira. Ott 
éreztem és szerettem meg a felfoghatatlan 
misztériumok varázsát. A nőkkel ez a képesség 
velük születik, a férfiak, ha szerencsések, 
megszerezhetik.

Részint azért szedem elő emlékeim még most 
is csillogó szilánkjait, mert jólesik, másrészt azért, 
mert meggyőződésem szerint sok fiú legszebb 
éveit -  és jellemét -  annak a tévhitnek jegyében 
teszi tönkre, mely szerint durva és kemény fickó
nak kell lennie, hogy igazi férfivá váljék.

Belépnek egy futball- vagy egy hokicsapatba, 
hogy edzzék magukat az életre, pedig egy üres 
templomban vagy egy elhagyott országúton töb
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bet értenének és éreznének meg a világból és ön
magukból. A ferences atyák, remélem, megbo
csátják nekem, ha bevallom, hogy sohase leltem 
volna annyi örömöt a nők társaságában, ha az 
Egyház nem élesztette volna fel bennem a meg
foghatatlan szeretetét, az áhitat érzését.

Visszatérve arra az időre, amikor a nőtlenségi 
fogadalom aggasztani kezdte a katolikus kisfiút, 
meg kell mondanom, hogy aggodalmaimat nem
csak azok a nők okozták, akikre lakásunk ablaká
ból leselkedtem. Anyám barátnői is nagy hatással 
voltak rám. Hozzá hasonló harminc-negyven év 
közötti egyedülálló asszony vagy lány volt leg
többjük. Minden héten egyszer nálunk jöttek 
össze teázni, és hagyták, hogy forogjak körülöt
tük. A kolostorban részt vehettem egy férfiakból 
álló család életében; otthon melegedhettem egy 
női közösségben. Emlékszem, hogy különösnek és 
csodálatosnak éreztem a kolostor és a teadélutá
nok légkörének hasonlóságát. A ferencesek is, 
anyám barátnői is boldog, harmonikus lelkek vol
tak, szemmel láthatólag jól érezték magukat társ- 
talanul is. Úgy éreztem, én vagyok az egyetlen 
emberi kötelék e két zárt világ között, s büszke 
voltam, hogy mindkét világ befogad, és mindket
tőben otthonos vagyok.

Egyikük nélkül se tudtam volna elképzelni az 
életemet, és néha még ma is azt gondolom, az 
lenne az igazi boldogság, ha ferences szerzetes
ként élhetnék egy negyvenesztendős nőkből álló 
hárem közepette.

Türelmetlenül vártam a teadélutánjaikat. Úgy 
elkényeztettek, hogy vágyakoztam a csöngetésük
re, fohászkodtam, hogy jöjjenek megint, vegyék
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meleg, puha kezük közé a fejemet, s dicsérjenek, 
hogy milyen szép fekete a szemem. Szédültem az 
örömtől, ha megérinthettem őket, vagy ők meg
érintettek. A mártírok elszántságával ugrottam 
rájuk, mikor érkeztek, hogy csókkal és öleléssel 
köszöntsem őket. Legtöbbjük meglepődött vagy 
zavarba jött. Jóságos ég, Erzsi, milyen izgága ez 
a gyerek!” -  mondták anyámnak. Némelyikük 
gyanakodott rám, különösen, amikor sikerült a 
mellükhöz nyúlnom -  ez sokkal izgatóbb volt, 
mint a karjuk. Az ilyen kis incidensek azonban 
mindig nevetéssel végződtek; nem emlékszem, 
hogy valaha is ügyet csináltak volna valamiből.

Mindegyiküket szerettem, de apám húgát, Aliz 
nénit vártam a legtürelmetlenebbül. Kissé molett, 
nagy mellű, szőke nő volt; csodálatosan jó parfü
möt használt, szép, kerek arca volt. Többször föl
kapott és tettetett haraggal -  meg azt hiszem, ka- 
cérsággal is -  a szemembe nézett, és szelíd szi
gorral megjegyezte: „A mellemre pályázol, te ör
dögfióka!”

Egyedül Aliz néni jött rá, hogy én milyen jelen
tős személyiség vagyok. Ámbár egyelőre a gye
rekkor börtönébe voltam zárva, képzeletemben 
már régen az első magyar származású pápa 
voltam, aki szent élete végén mártírhalált 
szenvedett. Bár Aliz néni egész másfajta ranggal 
tisztelt meg, úgy éreztem, hogy a vértanú pápa 
meg az ördögfióka igazában ugyanazt jelenti.

Egyszer-másszor, hogy anyámat megszabadít
sák tőlem, barátnői elvittek sétálni vagy a 
moziba, de csak Aliz néni jelentette be közös 
programunkat úgy, mintha randevúra hívott 
volna.
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-  Kis gavallérom -  mondta sokat ígérő han
gon - ,  nem vinnél el a moziba?

Jól emlékezem a napra, amikor első hosszú
nadrágomban vártam Aliz nénit. Napfényes 
szombat délután volt, késő nyár vagy kora ősz le
hetett. Még azelőtt történhetett, hogy az Egyesült 
Államok belépett a háborúba, mert az Óz a cso
dák csodája című filmet készültünk megnézni. 
Néhány nappal előtte kaptam első „felnőtt” ruhá
mat, és nagyon akartam parádézni benne Aliz né
ni előtt. Biztosra vettem, hogy tetszeni fog neki. 
Végre megérkezett, parfümje és púdere fellegé
ben, de annyira magyarázta anyámnak késése 
okát, hogy rá se hederített a nadrágomra.

Amikor már indulóban voltunk, hirtelen meg
állt, hátrább lépett, hogy jobban szemügyre ve
hessen, majd mély torokhangon mondta: „Ez 
igen! Micsoda elegáns fiatal úr!” Karomat nyúj
tottam neki, s ő belém karolt. „Nekem lesz a leg- 
csinosabb gavallérom -  fordult anyámhoz. -  
Szakasztott az apja! Nem gondolod, Erzsi?”

Kart karba öltve boldog ifjú párként indultunk 
kifelé. Az ajtónál lehettünk, amikor váratlanul 
megszólalt anyám:

-  Nem felejtettél el pisilni, András?
Úgy mentem el, hogy magamban megfogadtam, 

soha többé nem térek vissza. Még szőke partnerem 
vigasztaló szavait is fölháborítóan leereszkedőnek 
éreztem. A lépcsőn lefelé menet azon tűnődtem, 
hogyan állíthatnám helyre korábbi kapcsolatun
kat. Mielőtt kiléptünk az utcára, a tomporába csíp
tem. Úgy tett, mintha nem vette volna észre, de 
mélyen elpirult. Eldöntöttem, ha felnövök, felesé
gül veszem Aliz nénit, mert megért engem.
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Nem akarom eltúlozni az ügyet. Gyerekkorom 
nem egy ragyogó nő iránt érzett vérfertőző szen
vedély története volt. Egyszer-másszor éppen 
olyan jólesett a ferences barátokkal beszélgetni, 
mint Aliz nénit megcsípni. Anyám barátnőinek is 
akkor örültem legjobban, amikor mind együtt 
voltak, és én hallgathattam a hangjukat, ahogy 
csevegtek divatról, háborúról, rokonokról, házas
ságról és sok egyébről, amit nem is értettem. 
Gyerekkorom legmélyebb, legélőbb emlékei: a 
hatalmas, néma székesegyház... s otthon a szalon, 
teli jókedvű, hangos, parfümillatú, csillogó szemű 
asszonnyal.

Sokszor tűnődöm, hogy milyen életem lett vol
na anyám teadélutánjai nélkül. Ott fedeztem fel, 
hogy a nők világa nem idegen, ellenséges ország. 
Barátaimat, szövetségeseimet azóta asszonyok 
között keresem. Azt hiszem, ők is ezért voltak 
kedvesek hozzám. Én sose találkoztam boszorká
nyokkal, akikről annyi panaszt hallani. Nekik 
nyilván minden idejüket lefoglalják azok a férfi
ak, akik a nőket megostromlandó erődnek nézik, 
amelyet el kell foglalni és aztán ott kell hagyni 
romokban. Ami a barátságot -  különösen a nők 
iránti barátságot -  illeti, úgy vélem, hogy az a 
mély és tökéletes boldogság, amely anyám teadél
utánjain eltöltött, a női nem iránt érzett korai, ra
jongó vonzalmam jele volt. E lelkesedésnek nyil
ván nagy szerepe lehetett abban, hogy később 
szerencsés voltam a szerelemben. Noha remélem, 
hogy e könyv tartalmaz némi tanulságokat, őszin
tén meg kell mondanom: abban nem segíthetek, 
hogy a nők jobban vonzódjanak hozzád, mint 
ahogy te vonzódol hozzájuk. Annak, aki szíve mé
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lyén gyűlöli őket és megalázásukról álmodozik, 
aki élvezi, hogy parancsolgathat nekik, annak leg
többször hasonló módon fizetnek vissza. Annyira 
kívánnak és szeretnek majd téged, amennyire te 
kívánod és szereted őket -  áldassék a nagylelkű
ségük.

16



2

A háborúról és a prostitúcióról

„Nem Messiás-é minden újszülött?... 
S csak később fejlik a szokott pimasszá!"

MADÁCH IMRE

Tízéves koromig nem is tudtam, hogy abban az 
esztendőben születtem, amikor Hitler hatalomra 
jutott. A háború tépte Európában a mi városunk 
nekem meseország fővárosa volt: kicsiny, játék
szerű, de patinás és elragadóan szép -  olyan, 
mint Salzburg egynémelyik régi negyede.

A létező világok legjobbikának boldog hercege
ként éltem szülővárosomban, népes, biztos védel
met nyújtó családunk körében. Csöndes, gondola
taiba mélyedt anyám szelíd tekintete követett 
mindenüvé; körülvettek nagynénéim és anyám 
nagyhangú, egyszerű, de elegáns barátnői s a jósá
gos ferences atyák. A szeretet üvegházában növe
kedtem, s meleg emberséget szívtam fel sejtjeim
be. De tán nem is baj, hogy miután megszerettem 
a világot, kénytelen voltam megismerni is.

A lelkészi hivatásról és a boldog mártíromság- 
ról ábrándozó gyerekből hamarosan nőkkel ügy
letelő és feketéző kamasz lett.

A háború végén, két rémséges esztendő után, 
még tizenkettedik születésnapom előtt, magyar 
szajhák felhajtója lettem az amerikai hadsereg tá
borában Salzburg mellett: annak a városnak a

17



szomszédságában, amely egyébként annyira ha
sonlított szülővárosomhoz.

A változások 1944 nyarán kezdődtek, amikor a 
háború vihara elérte Nyugat-Magyarországot. 
Csöndes városunkat német helyőrség szállta meg: 
az amerikai bombázók pusztításai nyomán új ro
mok keletkeztek a régiek mellett. Lakásunkat el- 
rekvirálták a Wehrmacht tisztjei számára, éppen 
jókor, mert néhány héttel kiköltözésünk után há
zunkat telibe találta egy repülőbomba. Hogy 
megmeneküljünk a légitámadásoktól, még nyuga
tabbra költöztünk, nagyszüleim házába, egy félre
eső faluban. Ősszel anyám beíratott az osztrák 
határ melletti kisvárosban lévő katonaiskolába. 
Azt mondta, ott biztonságban leszek, jó kosztot 
kapok és nyelveket fogok tanulni.

Az ezredes, aki az iskola parancsnoka volt, az 
elsőéves kadétokat üdvözlő beszédében így össze
gezte az iskola szellemét: -  „Nálunk majd megta
nuljátok, mit jelent az, hogy fedelem!"

Egész nap szakadatlanul ordítoztak ránk: a tan
teremben, az udvaron, még a hálóteremben is. 
Minden délután három órától négyig föl-alá masí
roztunk a magas fallal körülvett, sűrű parkban. 
Az volt a parancs, hogy katonásan, pillanatnyi 
megállás nélkül meneteljünk -  mert különben 
szigorú testi fenyítésben részesítenek. A fákhoz 
támaszkodva őrmesterek ellenőrizték, hogy ele
get teszünk-e a parancsnak. Ugyanakkor mi, ka
détjelöltek kötelesek voltunk a felsőévesek utasí
tásait is teljesíteni, ők is a feletteseink közé tar
toztak és parancsolhattak nekünk. Mindjárt az el
ső napon nagy slamasztikába kerültem, mert a 
mögöttem masírozó kadét ordítozni kezdett, hogy
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álljak meg. Vékony, vörös hajú fiú volt, rövid ke
fefrizurával, nyamvadt és jelentéktelen külsejű -  
fiatalabbnak tűnt nálam. Féltem, mi lesz, ha nem 
engedelmeskedem neki, még jobban féltem ellen
szegülni az őrmestereknek. Szaporán meneteltem 
tovább, futnia kellett, hogy utolérjen. Mire mel
lém ért, izzadt és elfulladt a lélegzete. „Tisztelegj! 
-  parancsolta nyekergős, reszkető hangon. -  
Tisztelegj nekem!” Tisztelegtem neki és tovább 
meneteltem. Dühöngő őrültek közé kerültem, 
gondoltam.

Sosem hevertem ki teljesen ezt a megrázkódta
tást. A másfél esztendő drillje a Magyar Királyi 
Honvéd Tiszti Nevelő Gimnáziumban kis híján 
anarchistát faragott belőlem. Azóta se vagyok ké
pes tisztelni felsőéves kadétokat, tábornokokat, 
pártvezéreket, milliomosokat, vezérigazgatókat: 
nem bízom sem bennük, sem intézményeikben. 
Érdekes, hogy a legtöbb nő kedveli ezt az ellen
zékiséget -  talán azért, mert a Férfiak „tökéletes 
világrendje” kevésbé imponál nekik, mint a férfi
aknak.

A felsőéves kadétokat leginkább az érdekelte, 
hogy jól vetettük-e meg ágyunkat.

-  Tükörsima legyen! -  bömbölte szobapa
rancsnokunk, miközben takaróimat és lepedői
met szétdobálta. -  Gyakorolnod kell még!

A szobaparancsnok még akkor is megszállottan 
vizsgálta takaróink ráncait, amikor az oroszok 
már benyomultak az ország területére, s Horthy 
bejelentette, hogy a további ellenállás reményte
len, a Magyar Honvédség zöme megsemmisült. 
Miután a parancsnok széthányta ágyneműmet, 
három perc alatt kellett újra megvetnem fekhe
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lyemet: ha tovább tartott -  és mindig tovább tar
tott kezdhettem elölről az egészet. Újra meg 
újra dobálta szét a takarókat, párnákat, míg csak 
bele nem fáradt.

Ez a játék mindaddig folyt, amíg az orosz csa
patok a város széléig nem értek. Az iskolának 
volt néhány teherautója a kadétok evakuálására. 
Parancsnokunk, az ezredes úr, felpakolta rájuk 
minden holmiját, bútorát, az egész lakását, a csa
ládját meg még néhány közeli rokonát, és elhaj
tott velük búcsúszó nélkül. A legtöbb tiszt eltűnt, 
bennünket egy őrnagy -  a történelemtanárunk -  
vezetett gyalogmenetben Ausztriába. PIosszú hó
napokig nem találkoztam semmiféle ággyal.

Körülbelül négyszázad magammal csatlakoz
tam a menekülők fejvesztett tömegéhez. A hábo
rú elől futva, a német és az orosz hadsereg között 
szakadatlanul a harcok középpontjába masíroz
tunk. Miközben a két frontvonal között gyalogol
tunk hegyen-völgyön át, megtanultuk, hogy kell 
menet közben aludni, szemrebbenés nélkül ha
ladni el szétroncsolt tetemek s még rángatózó tes
tek mellett. -  Végre megértettem, hogy a kereszt 
nemcsak az önfeláldozás és megbocsájtás jelképe, 
hanem a keresztre feszítésé is. Tizenegy és fél 
évesen egy életre megtanultam, hogy az ember 
milyen eszelősen kegyetlen tud lenni, és hogy tes
tünk mennyire törékeny.

A vallásos neveltetés -  úgy mondják -  az em
berben bűntudatot kelt a nemiség iránt. Ami en
gem illet -  a félelem, az éhezés és a végső kime
rültség hetei óta én már csak a gyűlölettől és az 
erőszaktól iszonyodom. Valószínűleg akkoriban 
szabadultam meg véglegesen szexuális gátlásaim-
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tói. Ha az ember túl sok hullát látott, nehezen 
tud megijedni az eleven emberi testtől, még ha 
meztelen is.

Éjszaka haladtunk át Bécsen. Az elsötétített 
városban valahogy elmaradtam a többiektől, ettől 
kezdve egyedül voltam. Az út menti földekről lo
pott eledelen éltem. Alighanem ugyanezt tette 
előttem több menekülő is, mert a parasztok gép
pisztollyal védték krumpliföldjeiket. Nemegyszer 
el kellett hordanom az irhámat, mielőtt megsüt
hettem volna a krumplimat. Mikor 1945 májusá
ban egy amerikai katonai dzsip felszedett az or
szágúton, már járni is alig tudtam az éhségtől.

Amikor az előbb azt mondtam, hogy tizenket
tedik születésnapom előtt az amerikai hadsereg 
szajhapecére lettem, nem akartam azt a látszatot 
kelteni, mintha a katonák nem lettek volna tekin
tettel életkoromra. Sokkal jobb dolgom volt az 
amerikai hadseregnél, mint a magyar katonaisko
lában. Ha mégis koromhoz nem illő feladatra vál
lalkoztam, azért történt, mert meg akartam szol
gálni a jóltartást. És talán még inkább azért, mert 
roppant módon érdekelt a szex.

A két katona, aki felszedett az úton, bevitt a tá
borba, gondoskodott róla, hogy enni kapjak, lezu
hanyozzak, megvizsgáljon az orvos és eljussak a 
parancsnok elé. A leromlott testi állapotomról 
szóló orvosi jelentés, valamint szörnyű élményeim 
szemmel látható nyomai nyilván fölkeltették a 
parancsnok szánalmát: úgy döntött, hogy a tábor
ban maradhatok. Ágyat kaptam az egyik hosszú 
téglabarakkban (eredetileg a Hitler jugend 
részére épült). Adtak egy kissé megkurtított 
egyenruhát, megkaptam a bakáknak járó
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cigaretta- és rágógumi-fejadagot, az élelmiszer
vésztartalékot, továbbá egy csajkát. Esténként a 
katonákkal együtt sorakozhattam föl az ötfogásos 
vacsorához. Nagyon jól éreztem magam.

A következő néhány napot azzal töltöttem, 
hogy a barakkokban járkáltam és barátkozni pró
báltam a katonákkal. Nem volt sok tennivalójuk: 
képes újságokat lapozgattak, borotválkoztak, tisz
togatták az egyenruhájukat és fegyvereiket... S 
közben angol szavakra tanftgatták a kóbor köly
kök

OK (oké), kid (kölyök) és fucking (kibaszott), 
mint általános jelző, ezek a szavak ragadtak rám 
legelőször s körülbelül ebben a sorrendben. De 
néhány hét alatt eleget megtanultam az angol 
nyelvből ahhoz, hogy a háborúról, Magyarország
ról, az Egyesült Államokról és az otthon maradt 
rokonokról elbeszélgessek a katonákkal.

Egy éjszaka történetesen jelen voltam, amikor 
egy magyar lány és egy amerikai katona próbált 
alkudozni egymással. Ajánlkoztam tolmácsnak és 
közvetítőnek. Végezetül öt pakli cigaretta, egy 
doboz tejpor, huszonnégy csomag rágógumi és 
egy kis húskonzerv cserélt gazdát. Megtudtam, 
hogy a legtöbb nő, aki éjszakánként a táborba lá
togat -  miközben az őrség tapintatosan szemet 
huny - ,  a közeli menekülttáborból való magyar 
lány vagy asszony. így kezdtem hasznosítani ma
gam mint tolmács, közvetítő -  és kerítő.

A legelső tanulság, amit e kockázatos vállalko
zás során szereztem, az volt, hogy a nemi életről 
szóló erkölcsfilozofálgatásnak nagyon kevés köze. 
van a valósághoz. Hasonló felfedezésre jutottak a 
meghökkent, tiszteletre méltó vagy előkelősködő
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középosztálybeli hölgyek is, akiket a zsúfolt és el
hanyagolt magyar táborból a barakkokba kísér
tem. A háború végén, amikor maguk az osztrákok 
is csaknem mindenben nagy szükséget láttak, a 
menekültek százezreinek alig volt mit ennie. 
Mindig éhesek voltak. Helyzetüket még szánal
masabbá tette, hogy legtöbbjük kényelmes, polgá
ri jóléthez volt szokva. A jogos önérzet és az 
erény -  ami a hölgyek számára saját környeze
tükben oly természetes -  a menekülttáborban 
nem sokat jelentett. Pirulva, de nemegyszer ko
moran hallgató férjük és gyerekeik jelenlétében 
megkérdezték, hogy a katonáknak nincs-e nemi 
betegségük, és hogy mit tudnak adni.

Szívesen gondolok vissza egy bizonyos szép, 
előkelő származású hölgyre, aki szokatlan méltó
sággal viselte magát. Magas, sötét hajú asszony 
volt, nagy, rezgő mellekkel, csontos arcából büsz
keség áradt. Negyvenes évei elején járhatott. Fér
je gróf volt, az egyik legrégibb, legelőkelőbb ma
gyar arisztokrata család feje. Neve és katonai 
rangja, noha Horthy immár vert seregében sze
rezte, még mindig elegendő volt ahhoz, hogy csa
ládjának különálló fakalyiba jusson a táboron be
lül. Volt egy tizennyolc év körüli, hosszú hajú lá
nyuk, aki folyton vihogott, amikor beléptem a 
szállásukra valami üzenettel. A grófné csak tisz
tekkel volt hajlandó lefeküdni, de velük is csak a 
szokásosnál két-háromszor magasabb díjazásért.

A gróf elfordította fejét, valahányszor meglá
tott. Még mindig a díszegyenruhához való fekete 
nadrágját viselte, kétoldalt széles, piros lampasz- 
szal. A felsőtestén azonban aranyszegélyes váll- 
lapokkal díszített zubbony helyett foszladozó pu

23



lóver volt. Furcsán éreztem magam a jelenlété
ben, mert eszembe jutott, amit elemi iskolai 
történelemkönyvünkben olvastam a családjáról, 
és emlékeztem a kadétiskolán olvasott újságok 
fotóira is, amelyeken csapatait szemlélte. Nem
igen viszonozta üdvözlésemet, felesége pedig 
minden alkalommal kellemetlen meglepetést 
színlelve fogadott -  mintha nem ő maga kérte 
volna, hogy szóljak, valahányszor jó  modorú, 
tiszta tisztek” kérnek tőlem nőt, olyanok, akik 
„nem nagyon követelődzők”.

-  Már megint ez a fiú van itt! -  kiáltott fel 
ilyenkor, ingerülten és fájdalmasan. Majd drámai 
mozdulattal a férje felé fordult: -  Mi kell ma 
annyira, hogy mennem kelljen? Nem mondhat
nám egyszer, csak egyetlen egyszer ennek a rom
lott kölyöknek, hogy menjen a pokolba?

A tábornok rendszerint nem felelt, csak meg
vonta a vállát. Néha azonban fölcsattant:

-  Maga főz, magának kell tudnia, mire van 
szükségünk!

-  Ha átállt volna az oroszokhoz a katonáival, 
akkor nem kellene most halálos bűnt elkövetnem 
a betevő falatunkért! -  fakadt ki a grófné egy 
hisztériás sikollyal. -  Ki miatt mocskolom be ma
gam?

Valóban ilyen furcsa, valószerűtlen kifejezése
ket használt; hogy „bemocskolom magam”, „halá
los bűnt követ el”, „romlott kölyök”. Ez utóbbi kü
lönösen tetszett nekem. Nemcsak a szókincse, vi
selkedése is félelmetesen erényes volt. Megértet
tem, s valamelyest együtt éreztem vele, mert sej
tettem, min mehetett keresztül, amíg odáig jutott, 
hogy „bemocskolja” magát. De kissé túlzottnak
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tartottam elkeseredését. Különösen azért, mert 
az előbbi monológot olyan hűségesen ismételte 
meg minden alkalommal, mint aki egy dráma 
nagyjelenetét adja elő. Rituális könyörgését férje 
sosem hallgatta meg. Lányuk viszont meglepő 
buzgóságot tanúsított, hogy mentesítse anyját, és 
maga lásson neki a családért történő áldozatho
zatalnak. -  Hadd menjek én, anyám! -  mondta. 
-  Nagyon fáradtnak látszol.

A grófné azonban hallani sem akart erről. -  
Inkább éhen halok! -  felelte hangosan. -  
Inkább lássalak holtan, mint hogy eladd magad!
 ̂ Néha kétségbeesett humorral tette hozzá: -  

Én már öreg vagyok ahhoz, hogy megrontsanak. 
Nem számít, hogy mit csinálok!

Mindannyian némán várakoztunk, amíg össze- 
szedelőzködött, kikészítette magát, majd némán 
álldogált, a férjére tekintett, vagy körülnézett a 
kis szobában. -  Imádkozzatok érettem, amíg oda 
vagyok! -  mondta rendszerint, miközben kifelé 
igyekeztünk. Szinte elhittem neki ilyenkor, hogy 
szívesen meghalna, csak hogy elkerülje az előtte 
álló megpróbáltatást.

Mire az autóhoz értünk, már megjelent egy hal
vány mosoly az arcán. Amikor egy bizonyos fiatal 
kapitány várakozott rá, boldogan, felszabadultan 
nevetgélt egész úton a táborig. Amikor arca hirte
len komoly és tűnődő lett, úgy éreztem, lángra 
lobbanok mellette. Ilyenkor látszott, milyen érzé
ki ajka van. Gyakran megfigyeltem hasonló han
gulatváltozást, mikor asszonyokat kísértem a tá
borba: áldozatra szánt, fenséges istennőkként vál
tak el családjuktól, de később, szemmel láthatóan 
kitűnően érezték magukat az amerikaiakkal, akik
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fiatalabbak és csinosabbak voltak a férjeiknél. Az 
a gyanúm támadt, sokan közülük örülnek, hogy 
nemes, önzetlen, önfeláldozó feleségnek és anyá
nak tekinthetik magukat -  miközben valójában 
kellemes szabadnapot kapnak a házasság unal
mából.

Nem voltam jelen sohasem, amikor a hölgyek a 
barakkban együtt voltak a katonákkal, habár sok
szor megpróbáltam ottmaradni. Végtére is -  
nem kaptam fizetést a szolgálataimért: úgy érez
tem, a nők és a katonák tartoznak annyival, hogy 
saját szememmel láthassam, mit csinálnak egy
mással a barakkban. Azzal semmit sem törődtek, 
milyen lelki sérüléseknek lehetek kitéve, míg 
megszervezem randevúikat; de sosem engedték 
meg, hogy bent maradjak vagy leselkedjem, ami
kor szeretkeztek. Ha olykor-olykor mégis sze
mem láttára elkezdték a fogdosódást, elöntött a 
forróság. Néha próbáltam tiltakozni az igazságta
lanság ellen: „Akkor nem vagyok gyerek, amikor 
szükséged van rám, hogy nőt szerezzek -  de rög
tön gyerek leszek, mihelyt kefélésre kerül a sor!”

Ki akartam venni a részemet ebből is, különö
sen amikor láttam, miként simogatják egymást. 
Miközben fordítottam, hogy „kérdezd meg tőle, 
tág-e vagy szűk”, bennem is ágaskodott a kívánság.

Ha csak lehetett, szerét ejtettem, hogy besur
ranhassak egy-egy tiszti szobába, rögtön azután, 
hogy a pár eltávozott. A legénységi barakkokban 
mindig mászkált valaki, de a tisztek szállásán né
ha zavartalanul szemügyre vehettem a tett színhe
lyét. A dúlt ágyakból, a félig üres palackokból, 
a rúzsfoltos cigarettacsikkekből próbáltam kita
lálni, mi történt. Meg az illatokból. Egyszer egy
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fehér selyembugyit találtam, mohón megszagol
tam, furcsa, de kellemes szaga volt. Nem tudtam 
pontosan, de biztosra vettem, hogy ez az illat a nő 
testéből származik. Orromhoz szorítottam a bu
gyit, és rajta keresztül szívtam a levegőt jó sokáig.

Csak egy esetre emlékszem, amikor úgy érez
tem, talán mégis jobb volna, ha továbbra is gye
rek maradnék. Egy katona valami nemi bajt sze
dett össze, és injekciót szúrtak egyenest a pórul 
járt bunkójába. A többiek majd megszakadtak a 
nevetéstől, ő meg az ágyak sorai között járkált 
föl-alá, összegörnyedve a fájdalomtól, két kezét a 
lábai közé szorítva. Szeme tele volt könnyel, s re
kedten hajtogatta: „Senkit, de senkit nem kúrok 
meg többet, a feleségemen kívül! Esküszöm, ez 
volt az utolsó kurvám!”

Jó néhány nap belé telt, amíg újra töprengeni 
kezdtem arról, hogyan is fekhetnék le valamelyik 
ismerős szépséggel.

S. grófnéra gondoltam. Bár „romlott fiúnak” 
titulált, úgy éreztem, mégiscsak jobban kedvel 
engem, mint azt a műfogsoros, kövérkés, délies 
hadnagyot, akit időnként meglátogat. Nem lett 
volna esélyem, ha a fiatal kapitánnyal kellett vol
na versenyeznem, de -  gondoltam -  talán sike
rülni fog egy olyan éjszaka után, amit a hadnagy- 
gyal tölt.

Egy reggel kivártam, amíg a hadnagy elhajtott a 
szállásáról. Én tovább ott ólálkodtam, tudván, 
hogy a grófné még csak készülődik. Amikor hal
lottam, hogy zuhanyozni kezd, besurrantam a 
házba. Nem hallotta, mikor beléptem, s ahogy 
nesztelenül kinyitottam a fürdőszoba ajtaját, 
megláttam a zuhany alatt, meztelenül. Majd elállt
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a szívverésem! A barakkok falán rengeteg pucér 
nő fotóját láttam, de ez volt az első alkalom, hogy 
eleven asszonyt láttam meztelenül. Nemcsak más 
volt -  csodálatos volt!

A grófné nem Vett észre. Meglepem, gondol
tam. Amint kilépett a zuhany alól, odaléptem s 
csókolgatni, szorongatni kezdtem a mellét, s 
egész nedves, meleg testét. Mihelyt megérintet
tem, elgyengültem a boldogságtól, szerettem vol
na megnézni, de kénytelen voltam behunyni a 
szemem. Megérezhette, milyen nagy hatást tett 
rám a teste: néhány pillanatig várt, mielőtt elta
szított magától. -  Takarodj! -  sziszegte, tenyeré
vel eltakarva mellbimbóit. -  Fordulj el!

Hátat fordítottam -  és hirtelen felajánlottam, 
hogy tíz doboz tejport, öt doboz tojásport és 
annyi húskonzervet adok neki, amennyit csak 
akar, ha lefekhetek vele.

Fenyegetőzött, hogy segítségért kiált, ha nem 
hagyom békén. Háttal álltam neki, elképzeltem, 
amint öltözik, s elrejti a testét előlem: ettől olyan 
fájdalmas görcsöm támadt, hogy le kellett ülnöm 
a hadnagy ágyára.

Miután felöltözött, mellém ült, kemény kézzel 
megfogta az arcomat és maga felé fordította. 
Rosszkedvűnek tűnt.

-  Hány éves vagy?
-  Már nem vagyok kisgyerek.
Arra gondoltam, talán megkérem, hogy győ

ződjön meg róla maga, de nem volt rá szükség. 
Rám pillantott, fejét csóválta kétségbeesetten. -  
Istenem, mit csinál mindnyájunkból ez a háború!

Úgy éreztem, ez egyszer valóban azt mondja, 
amit gondol.
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-  Téged itt megrontanak és tönkretesznek. 
Haza kellene menned az anyádhoz!

Azt hiszem, nemcsak az én lealjasodásom szo
morította el, hanem a sajátja is: odáig süllyedt, 
hogy már egy gyerek is kikezdhet vele.

-  A hadnagy a városba ment, sokáig nem jön 
vissza. Jobb összeköttetéseim vannak a konyhán, 
mint neki. A szakácsok kedvelnek. Mindent meg
szerezhetek magának!

-  Ne hidd, hogy a szerelmet meg lehet vásárol
ni. Várnod kell, amíg nagyobb leszel. Várj, amíg 
megházasodsz. A feleséged megőrzi a szüzességét, 
amíg férjhez megy hozzád, te is tégy ugyanígy!

A hadnagy ágyán ültünk, kintről behallatszott a 
katonák beszélgetése, maga se gondolhatta ko
molyan, amit mondott. Csak üldögéltünk egymás 
mellett, közben a családom felől kérdezett, meg 
azt tudakolta, hogy honnét való vagyok. Várta, 
amíg a hadnagy visszajön és fizet.

-  Tehát gyalog jöttél egészen Salzburgig -  
mondta elgondolkodva, tűnődve, hogy miféle gye
rek lehetek. -  Túlságosan gyorsan nőttél fel -  
tette hozzá, némi rokonszenwel, de olyan han
gon, mint aki másra gondol. Talán azon tűnődött, 
hogy kibírná-e, ha mégis történne köztünk vala
mi. Hirtelen elfordította a fejét, észrevettem, 
hogy meghökkenés tükröződött az arcán. Bár „fél- 
munkaidős” prostituált volt már, mégis kétségbe
esett, amikor azon vette észre magát, hogy egy ti
zenkét éves fiú ajánlatát fontolgatja. Legalábbis 
én ezzel magyaráztam a magatartását. Úgy érez
tem, értem a viselkedését, de fogalmam se volt, 
mit kéne mondanom vagy tennem, hogy megnyer
jem magamnak. Ebből a tantárgyból nem készül-
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tem. Pontosan úgy éreztem magam, mint az isko
lában, amikor a tanár kihívott felelni, és én az 
egész osztály előtt felsültem, mert nem tudtam 
megmondani, hogy mi Chile fővárosa. Pánikba 
estem. Szerettem volna eltűnni hirtelen.

Ám ebben a pillanatban a grófné gyengéden le
nyomott az ágyra és kigombolta a nadrágomat. 
Ujjai finoman, lassan játszani kezdtek velem, mi
közben még mindig egyenesen ült, és kíváncsian 
figyelte az arcomat. Azután egyszerre megnyílt 
az ajka, lehajolt és váratlanul a szájába vette kí
vánságom felkiáltójelét. Megdermedtem a cso
dálkozástól, de olyan jó volt, hogy moccani sem 
mertem. Szerettem volna, ha úgy maradunk 
életem végéig. Úgy rémlett, hogy komoly 
tekintettel figyel. Később mintha a hangját is hal
lottam volna. „Romlott fiúnak” mondott megint. 
Végül a vállamnál fogva megrázott, s intett, hogy 
keljek föl. Nem akarta, hogy ott találjon a 
hadnagy, mikor visszatér. Miközben kifelé 
mentem a szobából, még utánam szólt, hogy 
imádkozzam, mentsen meg az Isten az elzülléstől.

Talán sikerült volna megtörnöm ellenállását, 
ha tovább zaklatom a tisztek fürdőszobáiban. 
Furcsa talán, de nem is próbálkoztam vele többé. 
Szégyelltem magam. A hadnagy ágyán spontán 
megszánt és megszabadított nyomorúságomtól -  
s ezzel valahogy elvette a kedvem attól, hogy há
borgassam. Úgy éreztem magam, mint egy tolvaj, 
aki betör valahova, ám a tulajdonos rajtakapja, és 
gazdag ajándékkal küldi el.

30



3

A büszkeségről -  és arról, hogy 
nem könnyű tizenhárom évesnek 

lenni

„No nem, köszönöm"
EDMOND ROSTAND

Annak idején, még a kadétiskolában rengeteget 
hallottam a nemi élet veszélyeiről. Amikor a lám
pákat eloltották a hálóban -  ez volt a maszturbá- 
lás órája mindenféle rémhistóriákkal ijesztget
tük egymást olyan fiúkról, akik elhülyültek, mert 
magukhoz nyúltak, vagy szeretkeztek a lányokkal. 
Emlékszem egy történetre egy fiúról, aki ideg
összeomlást kapott pusztán attól, hogy folyton a 
nőkre gondolt. Mire az amerikai katonai táborba 
kerültem, már nem voltak vallásos félelmeim, de 
még mindig azt hittem, hogy ha valakiben túl erős 
a nemi vágy, ez egyéb képességeinek rovására 
megy. Aggódtam is sokat magam miatt.

Visszatekintve, úgy látom, hogy étvágyam volt 
mindenhez. Egyrészt az evés rabja lettem. Való
színűleg azért, mert olyan sokat éheztem, mielőtt 
az amerikaiak befogadtak. Mindennap órákat töl
töttem evéssel. A hatalmas kantin egyik oldalán 
sorakoztak föl a konyhások -  minden étkezés 
idején hat-nyolc - ,  nagy acélfazekaikból teletöl- 
tötték csajkáinkat, miközben elhaladtunk előttük. 
A kerek, aranyságra, vajas-szirupos palacsinta, a
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főtt kukorica, a fagylalt és az almáslepény volt a 
kedvencem.

Csillapíthatatlan étvágyam támadt a pénzre is. 
Az első hetekben hitetlenkedve bámultam a sza
kácsokat, ahogy a szeméttárolóba öntötték a zsírt, 
amiben a hús kisült. Száz-százhúsz liter zsírt ön
töttek ki naponta, mázsányi folyékony aranyat az 
éhező Európában. Szerettem az amerikaiakat, de 
nyilvánvalóan nem voltak normálisak.

Ha már nem tudtam elcsábítani a grófnét, elha
tároztam, hogy üzletember leszek. Az az ötletem 
támadt, hogy megkérem a főszakácsot: inkább 
adja nekem a zsírt, mint hogy kárba vesszen. Elő
ször nem akart foglalkozni a dologgal, de amikor 
megmondtam neki, hogy árusítani akarom, bele
egyezett. Ettől fogva, valahányszor a katonák el
vittek autón Salzburgba, hogy a menekülttábor
ból lányokat szerezzek nekik, mindig elvitték a 
huszonöt literes kannákat is, amelyekben eredeti
leg tejpor állt, de most zsírral voltak teli.

Salzburgi vendéglősöknek adtam el a zsírt, és 
ragaszkodtam ahhoz, hogy dollárban fizessenek. 
Amikor nem tudtam mindent eladni, a megma
radt zsírt szétosztottam a menekültek között, akik 
olyan lelkesen ünnepeltek, mintha én volnék az 
első magyar pápa.

Lassanként a főszakács (aki különben egy fil
lért sem kért a haszonból) egészen belejött a do
logba, és nekem adta mindazt, ami aznap meg
maradt, s különben csak pocsékba ment volna. 
Kaptam húst, tojásport, befőttet, tejport, gyü
mölcslét.

Húsz percbe telt, amíg összeszedtem ezeket a 
fölbecsülhetetlen értékeket a konyhán. További
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néhány órába, amíg Salzburgba mentem eladni az 
árut. Napi két és fél órai munkával körülbelül öt
száz dollárt kerestem hetente.

Amikor Whitmore ezredes, a táborparancsnok 
értesült üzleti sikereimről, érdeklődni kezdett 
irántam, és gyakran meghívott, hogy beszélges
sünk. Egyike volt a legműveltebb embereknek, 
akikkel valaha is találkoztam. Alacsony, szikár, 
sápadt férfi volt, s a fél szeme olykor meg-meg- 
rándult. A katonáktól hallottam, hogy sok csatá
ban vett részt a csendes-óceáni hadszíntéren, s 
azért küldték át Európába, hogy pihenjen. Nem 
ivott, nem pókerezett, legfőbb szórakozása az ol
vasás volt. Úgy tűnt, éppoly otthonos a görög iro
dalomban és mitológiában, mint az én ferences 
atyáim. Chicagóban és környékén volt néhány 
szállodája, s már nagyon szeretett volna hazatér
ni, hogy rendbe hozza ügyeit. Nekem megvallotta, 
hogy az üzlet éppen úgy untatja, mint a katonás
kodás.

Meséltem neki a vendéglősökkel folytatott ke
mény üzleti tárgyalásaimról; láthatóan szórakoz
tatta, s naponta be kellett számolnom, hogy 
mennyit kerestem. Amikor megtudta, hogy több 
száz dollárt veszítek pókeren, elvette tőlem a 
pénzt, hogy megőrizze számomra. Két gyereke 
volt, nagyon hiányoztak neki; úgy tetszett, jólesik 
neki, ha vele vagyok, s mindent elmesélek, ami 
éppen eszembe jut. Amikor azonban a katonák
ról kezdtem pletykázni, félbeszakított: -  Vigyázz, 
ne légy spicli! Hallani se akarok ilyesmiről!

Gyakran magával vitt, amikor szemlét tartott 
valahol. Történetesen vele voltam egyszer, ami
kor a német hadsereg egyik raktárát kellett fel
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számolnia. Teli volt trópusokra való lukacsos tri
kókkal: ezeket még Rommel afrikai hadtestének 
készítették, de aztán már nem lett rá szükség. A 
leltár szerint kétmillió trikó volt a raktárban. 
Megkértem a parancsnokot, hogy adja nekem. 
Nem sok esélyt látott arra, hogy el tudok adni 
kétmillió trikót, de megígérte, hogy az egészet ne
kem juttatja, sőt még a szállításról is gondosko
dik, ha sikerül vevőt találnom.

Úgy döntöttem, hogy felkeresek egy ismerős 
kuplerájosnőt, s fölugrottam egy Salzburgba indu
ló dzsipre. Az asszony ezer dollárt ajánlott az 
egész zsákmányért, de sikerült feltornáznom az 
összeget ezernyolcszázra. Miután leszállítottuk az 
árut és fölvettem a pénzt, a katonák leültek ve
lem pókerezni. Már ezernégyszáz dollárt veszítet
tem, amikor végre elhatároztam, hogy egyszer és 
mindenkorra abbahagyom a kártyázást.

Szerettem volna művelődni. Salzburgban talál
tam egy zenetanárt, aki negyed kiló vajért hetente 
kétszer zongorázni tanított. Németül is tanultam, 
s igyekeztem angoltudásomat is bővíteni. Nem 
vágytam már a vértanúságra: elhatároztam, hogy 
még életemben halhatatlan leszek, s belekezdtem 
egy hosszú, verses drámába a lét hiábavalóságá
ról. Azt reméltem, remekmű lesz és világsikert 
arat. A legtöbb erőt azonban a latintanulásra 
fordítottam. Szilárdan hittem, hogy nem viszem 
soha semmire, ha nem tudok latinul.

Eközben mindvégig szűz kurvapecér marad
tam. Akadt néhány csinos és kedves kurva, aki 
láthatóan kedvelt, de nem tudtam, hogyan tehet
nék nekik ajánlatot a magam nevében. Esdeklően 
néztem rájuk, azt remélve, hogy valamelyikük
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majd magától kirukkol az ajánlattal. Egyiküknek 
se jutott eszébe.

Annyira szerettem volna belebújni valamelyi
kükbe, hogy időnként görcsök kínoztak. De oly
kor viszolyogtam is a dologtól, mert láttam, mi
lyen nyomasztó utóhatása lehet az efféle üzleti 
ügynek. Azok a katonák, akik bárkivel lefeküdtek 
-  jóformán meg se nézve a nőt - ,  utána mérge
sek lettek vagy szomorúak. Az én kedves grófném 
mámoros hangulatban távozott a fiatal kapitány
tól, de nagyon rosszkedvű volt, amikor a többi 
tiszt szállásáról jött ki. Gyanítani kezdtem, hogy 
két idegen, aki többé-kevésbé kényszerből kerül 
össze, nemigen tud boldogulni egymással.

A nőt, aki erre igazán megtanított, Fráulein 
Mozartnak hívták. Egy kora tavaszi, napfényes 
vasárnap délután jelent meg a barakkunkban, 
közvetlenül ebéd után. A katonáknak kimenőjük 
volt, és legtöbbjük már elment Salzburgba nőt va
dászni. Csak hárman maradtunk a barakkban: két 
közlegény és jómagam. Egyikük valami képesla
pot olvasott az ágyán elnyúlva, a másik meg 
üggyel-bajjal borotválkozni próbált. A kistükre az 
ágy melletti ablakpárkányon állt, s kapkodta a fe
jét meg hunyorgott, hogy a nap ne süssön a sze
mébe. Én törökülésben kuporogtam ágyamon, s 
latin igéket magoltam. Hirtelen kivágódott az aj
tó, s berontott rajta áz egyik katona, egy brookly- 
ni ember, aki szeretett bohóckodni. Kieresztette 
a hangját, mint egy kikiáltó. „Helló, fiúk! Nézzé
tek, kit hoztam! Megjött Fráulein Mozart!”

Barakkunk hosszú volt és keskeny. Huszonnégy 
ágy sorakozott mindkét oldalon, közöttük másfél 
méternyi járás. Fekhelyem majdnem a helyiség
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túlsó végében volt, így mikor Fraulein Mozarték 
beléptek, észrevétlenül lecsúsztam a legutolsó 
ágy mögé, leültem a földre, csak a fejem búbja 
látszott ki. Abban bíztam, hogy megfeledkeznek 
rólam, és nyugodtan leskelődhetek.

Fraulein Mozart terebélyes, szőke osztrák nő 
volt, tejfehér bőrű; testes, flegmatikus. Hímzett 
virágos rakott szoknyát, ujjatlan fekete blúzt vi
selt. Úgy jött be a barakkba, mintha senki sem 
lett volna ott. A két katona az ajtó közelében 
nem is köszönt neki, mintha észre sem vette vol
na, hogy belépett, bár a kísérője elég nagy lármát 
csapott. Alacsony férfi volt, vastag, fekete szemöl
dökű, kefefrizurás. Ficánkolt, tapsolt és kezét 
dörzsölgette, miközben újra meg újra diadalma
san elrikkantotta magát: „Hé, fiúk, mit szóltok 
hozzá? Nem rossz, mi? Fraulein Mozart!”

A nő mögött haladt, közben hatalmas, kör ala
kú mozdulatot tett két karjával a levegőben, hogy 
érzékeltesse Fraulein Mozart körvonalait. Bajtár
sai azonban rá sem hederítettek: az egyik föl se 
nézett a Life című képeslapból, a másik csak pil
lanatra fordította el borotvahabos arcát a tükör
ből, aztán, a napfénytől hunyorogva, tovább be- 
retválkozott.

-  Ilyen jó bőrt se láttatok még! -  erősködött a 
brooklyni bohóc, miközben széles gesztussal le
húzta nadrágja zippzárját.

Fraulein Mozart meglassította lépteit, úgy tűnt, 
hogy elbizonytalanodik. Azt hittem, zavarja a töb
biek jelenléte és kísérőjének viselkedése. De mi
helyt megszólalt, rögtön rájöttem, hogy tévedtem.

-  Melyik az ágyad? -  kérdezte tárgyilagos, 
majdnem unott hangon.
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Brooklyn rámutatott. A barakk közepe táján 
volt, talán tíz ágynyira rejtekhelyemtől. Fráulein 
Mozart vetkőzni kezdett, olyan magától értetődő
en, mintha egyedül lett volna a barakkban. Blúzát 
és melltartóját a szomszéd ágyra hajította Brook
lyn abbahagyta a tapsolást, ficánkolást: rámeredt 
a nőre. Fráulein Mozart kibújt a szoknyájából, le
eresztette hosszú, szőke haját, ujjaival elsimította 
fürtjeit. Végre ott állt, meztelenül, mindössze bu
gyi volt rajta -  mégse láthattam mást, mint a szé
les, fehér hátát meg a vaskos farát. Hiába próbál
tam elképzelni, hogy mit láthat Brooklyn elölről, 
amint a szomszéd ágy szélén üldögél, és csönde
sen dobol a lábával. A másik két katona továbbra 
sem törődött a nővel. Nem értettem a dolgot.

-  Fiúk, ha valamelyikteket érdekli: két font, tíz 
dollár vagy négyszáz cigaretta a tarifám.

Nyilván elég sokszor járt már a szomszédos brit 
táborban; nem volt szüksége a tolmácsolásomra. A 
katonák válaszra sem méltatták ezt. Ám éppen ab
ban a pillanatban, amikor Fráulein Mozart partne
re arcába hajította bugyiját, a Life-ot olvasó katona 
felnézett és megkérdezte: -  Hol a kölyök?

A fejemet is lehúztam, visszatartottam a léleg
zetem, de már felhangzott Fráulein Mozart kife
jezéstelen, vontatott válasza: -  A terem végén 
bújkál egy kölyök.

Es egész idő alatt háttal volt nekem!
A katonák még akkor is röhögtek, amikor már 

kimentem az ajtón.
Nem mentem messze, a barakk előtt várakoz

tam. Köveket rugdaltam, és gyűlöltem a világot. 
Elegem volt. Most vagy soha -  fogadkoztam.

Körülbelül húsz perc múlva került elő a nő.
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Amint közelebb léptem hozzá, megdöbbenve lát
tam, hogy alig érek föl a melléig. Gyorsan vissza
léptem, és ezer cigarettát kínáltam neki. Értetlenül 
nézett rám. Azt hittem, nem érti, amit mondok.

-  Szeretnék ezer cigarettát adni magának, kis
asszony.

-  Mire föl? -  kérdezte kissé bizalmatlanul.
Úgy döntöttem, hogy az ő nyelvén folytatom.
-  Fráulein, ich möchte mit Ihnen schlafen, 

wenn ich bitten darf. (Szeretnék magával lefe
küdni, kisasszony, ha szabad kérnem.)

-  Rendben van, de csak négyszáz cigarettába 
kerül -  felelte rezzenetlen arccal.

Jólesett, hogy nem kért tőlem többet a szokott 
árnál, bár én magamtól ajánlottam neki többet. 
Reménykedni kezdtem, hogy jól kijövünk egy
mással. Reményem bizonyossággá vált, amikor 
maga javasolt egy jó helyet: a tábor és a szomszé
dos falu közti erdőt. Brooklyn nyilván nem volt 
hajlandó visszafuvarozni őt Salzburgba, és el kel
lett gyalogolnia a faluba, hogy felszállhasson a vá
rosba menő buszra.

Visszamentem a barakkba cigarettáért és egy 
pokrócért. Nem siettem, kényelmes léptekkel 
bandukoltam vissza az ágyamhoz, mert nem akar
tam, hogy a katonák kérdezősködjenek. Brooklyn 
az ágyán hevert, pucéran, s valami képregényt ol
vasott. Három percbe telt, amíg mindent össze
szedtem. Közben kivert a verejték arra a gondo
latra, hogy ezalatt egy katona talán felcsípi 
Fráulein Mozartot, vagy hogy ő meggondolja ma
gát és lelép. Hiszen egész idő alatt még csak rám 
se mosolygott. De szerencsém volt: várt rám.

Egy helyt hézag tátongott a drótkerítésen: azon
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keresztül jutottunk ki. A rend és a fegyelem érde
kében a nőket kitiltották a táborból. A tilalom el
rendelése után ugyanannyian jártak ki-be, mint 
azelőtt, csak már nem a kapun át közlekedtek.

Derűs, napfényes, langymeleg kora tavaszi dél
után volt, olvadt a hó, és a levegő eltelt a nedves 
föld szagával. A szomszéd falu, Niederalm két és 
fél kilométerre lehetett, de nem kellett odáig 
mennünk, hogy az erdőbe jussunk. Keskeny, kavi
csos úton haladtunk. Fráulein Mozart lapos sarkú 
cipőjében hosszú, egyenletes léptekkel haladt, ne
kem viszont ügetnem kellett mellette, ha nem 
akartam lemaradni. Szót se szólt, rám se nézett, 
mintha egyedül gyalogolt volna. Egy idő múlva 
azonban lassított. Arra gondoltam, hogy megmar
kolom csupasz fehér karját, de elvetettem ezt az 
ötletet, mert rájöttem: fel kellene ágaskodnom, 
hogy elérjem. Szerettem volna meglesni, rezegnek- 
e a keblei járás közben, de feszes melltartót vi
selt: két melle ugyanolyan mozdulatlan volt, mint 
az arca. Hatalmas, kerek keblei voltak. Szerettem 
volna, ha tudná, milyen sokat jelent ő nekem.

-  Du bist die erste Frau in meinem Leben (Te 
vagy az első nő az életemben) -- mondtam.

-  Ach so -  hümmögte.
Ezután megint némán ballagtunk tovább. A 

pokrócot egyre súlyosabbnak éreztem, már alig 
vártam, hogy leteríthessem a földre. Biztosra vet
tem, hogy kedvesebb lesz, ha mellettem fekszik a 
puha takarón.

Elértük az erdőt. Inkább liget volt ez -  mint a 
Salzburg környéki erdők általában - ,  oly gondo
zott, mint a városi parkok. Előreszaladtam, mert 
egy szikla mögött felfedeztem a nekünk való tisz
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tást. Leterítettem a pokrócot. Büszke voltam, hogy 
ilyen romantikus rejtekhelyét sikerült találnom, és 
teátrális mozdulattal kínáltam helyet Fráulein Mo
zartnak. Leült a takaróra, kikapcsolta oldalt a 
szoknyáját, majd hanyatt feküdt. Nem lehetett ké
nyelmes a fekvése, bosszankodva fészkelődött.

Mellé ültem, próbáltam belesni a begombolt 
blúza meg a feszes melltartója alá. Azután mezí
telen hasát szemléltem, s a sötétes foltot 
bugyiján, ott, ahol a vékony fehér selymen 
átsejlett az ágyék bozontja. Hűvös, feszes combjá
ra tettem a kezem, és kezdtem simogatni, hogy 
érezzem jobban, milyen. Mélyen magamba 
szívtam a föld és a fenyőerdő illatát, s közben azt 
képzeltem, hogy bármilyen érzéketlen is, 
akármilyen sok férfival volt már dolga, most 
együtt dobog a szívünk. Elfogultságomban 
arcomat az ölébe rejtettem. Jó ideig 
maradhattam így, semmit se csinálva, mert rám 
szólt, hogy siessek. Végre volt7 érzés a hangjában: 
türelmetlenség.

-  Mach’schnell!
Rettenetesen megsértődtem.
Szó nélkül felálltam, kirántottam alóla a taka

rót. Az Édenkert minden gyönyöréért sem tud
tam volna újból hozzányúlni.

-  Was willst du? (Mit akarsz?) -  kérdezte ne- 
heztelően.

Azt feleltem, hogy meggondoltam magam.
-  Oké! -  mondta.
Együtt mentünk az erdő széléig, ott átadtam 

neki a cigarettákat. Elindult a falu felé, én pedig 
-  hónom alatt a pokróccal -  visszamentem a tá
borba.
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Fiatal lányokról
„Am ikor még kicsi fiú voltam, 
kalitkába vergődve daloltam. 

Nem mennék soha vissza, 
Nem mennék soha vissza, 

nem csábít a színarany kalitka."
WEÖRES SÁNDOR

Savas esők pusztítják az erdőket, mérgezik a vi
zeket, nukleáris katasztrófák fenyegető árnyéká
ban élünk, s egyre valószínűbb, hogy az emberi
ség -  vagy így vagy úgy -  elpusztítja önmagát. 
De azért nem minden romlik és pusztul. Például 
a fiatal lányok modora. A régi szép időkben rend
szeresen gyötörték a fiúkat, és nem volt előlük 
menedék sehol a világon.

Sose felejtem el azt a drámai jelenetet, amely
nek Torontóban voltam a tanúja, az O’Keefe 
Centre előcsarnokában. Az O’Keefe Toronto leg
nagyobb színháza, és híres arról, hogy egy sörről 
van elnevezve. A hosszú és tágas épület az 
O’Keefe sörgyár több millió dollárt érő telkén 
épült, amit a gyár ingyen adott a színháznak. 
Azon az estén Richard Burton játszotta a Hamle
tet. Az öregedő, de világhírű angol filmsztár, aki 
fiatal korában sikeres Shakespeare-színész volt, 
be akarta bizonyítani, hogy az ivásnak s a filme
zésnek szentelt évtizedek után is meg tudja állni a 
helyét a színpadon. Nehéz lenne elképzelni pate- 
tikusabb alakítást, de a közönség javarészt meg 
volt elégedve: láttak egy nagyon híres és nagyon
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gazdag embert órákig izzadni a színpadon, csak 
azért, hogy őket szórakoztassa.

Az előadás után a zsúfolt előcsarnokban egy if
jú párocska mellett próbáltam utat törni magam
nak. A fiú tizenhét éves lehetett, a lány valamivel 
még fiatalabbnak látszott. Ahogy a lány a fiúba 
karolt és hozzásimult, sejthető volt, hogy „együtt 
járnak”. A lány fennhangon vihogott, felkeltve a 
közelükben lévő emberek figyelmét. Alighanem 
ez is volt a szándéka.

-  Elkaptam a tekintetét, azt hiszem, engem 
nézett! -  mondta zihálva, miközben lehunyta a 
szemét, és kísérője karjába áléit. -  Richard Bur
ton! Csodálatos férfi, bármikor lefeküdnék vele!

E nyilvános közlés, mely szerint semmit sem je
lent neki a fiú, akire oly szenvtelen bizalommal 
rátehénkedik, csak afféle értéktelen pótlék az 
igazi ideál helyett, kellőképpen zavarba hozta a 
fiatalembert. Előbb elsápadt, majd elvörösödött. 
Észrevettem, hogy szeretne minél távolabb kerül
ni azoktól, akik hallották a lány szavait, de hát 
meglehetősen nehéz a tömegben előbbre jutni, ha 
az ember karjába egy meglehetősen jó húsban lé
vő lány csimpaszkodik. A fiú közénk volt szorítva. 
A lánynak fogalma sem volt, hogy milyen lehetet
lenül viselkedik, láthatóan élvezte furcsálkodó 
pillantásainkat. Talán azt hitte, mind arról fantá
ziá ink , milyen pompásan festene ő Richard Bur
ton karján.

A fiúnak valószínűleg sok fáradságába és költ
ségébe került, hogy elhozza kis barátnéját a szín
házba. Talán nem várt hálát, de annyit nyilván re
mélt, hogy nő egy kicsit a lány szemében, ha elvi
szi őt egy elegáns színházi bemutatóra, megnézni
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a híres filmsztárt. Miután nem sikerült a helyszín
ről eltűnnie, megpróbálta tréfának feltűntetni az 
esetet: zavartan mosolygott, idegesen vállat vont, 
olyan arccal nézett körül, mintha azt mondaná: -  
Bolondos a kicsike, de azért aranyos, ugye?

De amint felém fordult, egy pillanatra össze
akadt a szemünk: tekintete olyan volt, mint egy 
sebzett állaté. Elnéztem szegényt, ahogy a tömeg
be szorulva, a lánnyal a karján szégyene csapdájá
ban vergődött. Szerettem volna félrehívni, meg
rázni a kezét és megmondani neki mint férfi a 
férfinak, mennyire együtt érzek vele.

A messzi Magyarországon, az én fiatal lányok
kal való élményeim ugyancsak borzalmasak vol
tak. Mielőtt azonban ezekről szólnék, röviden el 
kell mondanom, mi történt velem azután, hogy 
1946 nyarán elhagytam az amerikai tábort.

Whitmore ezredes, a parancsnok örökbe akart 
fogadni, magával vitt volna Chicagóba, a gyerekei 
közé, én azonban visszautasítottam kedves aján
latát. Szomorúan hallgatta, amikor közöltem 
vele, hogy verses drámám egy milliót fog 
jövedelmezni, és gazdagabb leszek Budapesten, 
mint ő a hoteljaival Chicagóban. A megtakarított 
hétezerötszáz dolláromat bevarratta a dzsekimbe, 
és megígértette velem, hogy nem fogok 
eldicsekedni pénzemmel az orosz katonáknak, 
miután elhagyom a nyugati megszállási övezetet.

Vöröskeresztes vonaton érkeztem Magyaror
szágra. Hamarosan újra találkoztam anyámmal, 
aki Budapestre költözött, mert ott jobb munkát 
szerezhetett magának. Az amerikai pénzből la
kást szereztünk egy elegáns, régi házban a Rózsa
dombon, és be is bútoroztuk.
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Nem voltak se barátaink, se rokonaink a fővá
rosban, eleinte elég magányosan éltünk. Míg 
anyám a hivatalában dolgozott, én iskolában vol
tam. Esténként elmentünk valahová vacsorázni, 
és időnként megnéztünk egy-egy filmet vagy szín
darabot. Bár általában ő kezelte a pénzt, ilyenkor 
megengedte, hogy nálam legyen a pénztárca, és 
mindenütt én fizessek. Az idő tájt már elég magas 
fiú voltam: koromnál idősebbnek látszottam. Na
gyon tetszett nekem, hogy egy mutatós asszonnyal 
látnak együtt. Anyám negyvenévesen még mindig 
szép volt. Bizonyára a saját külön életét élte -  
ahogy nekem is megvoltak saját titkos álmaim és 
vágyaim de olyanfajta barátság alakult ki köz
tünk, amilyen talán csak egy özvegyasszony és fia 
között lehetséges. Megtiltotta, hogy bárkinek 
megmutassam a verses drámámat, azt mondta, 
egyelőre nincs szükségünk pénzre. De akármit ír
tam, nagy érdeklődéssel elolvasta. Gyakran kért 
tőlem tanácsot, hogy milyen könyveket olvasson, 
s ez is növelte önbizalmamat. De hát nem voltam 
már oly gyermek, s még oly felnőtt sem, hogy bi
zalmasan kiöntse előttem a szívét. Én sem érez
tem szükségét, hogy megbeszéljem vele súlyos nő
problémáimat.

Visszatérésem a békés diákéletbe ugyanolyan 
megrázkódtatást jelentett számomra, mint két év
vel korábban a kizökkenés. Nem voltak már kö
rülöttem a kedves ismerős nők, akiket véletlenül 
megérinthettem, mikor látogatóba jöttek anyám
hoz; de kurvák sem, akik után leskelődhettem 
volna. Süldő lányokkal kellett beérnem.

Persze minden alkalmat megragadtam, hogy ta
lálkozzam velük. A legfájdalmasabb, legmegren-
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dítőbb eset, amire emlékszem, egy iskolai bálon 
történt -  olyan élmény, amilyen épp úgy meges
hetett volna velem akkor is, ha Whitmore ezredes 
fogadott fiaként Chicagóba kerülök. Magyaror
szágon a fiúk és a lányok külön iskolába jártak, 
de időnként a tornateremben közös táncdélutá
nok voltak az ifjúság számára. Ez az ellentmon
dásos helyzet azért alakult ki, mert a táncos 
összejöveteleket nem a tantestület, hanem a 
Kommunista Diákszövetség rendezte.

Épp ezért tornatermünket nemcsak krepp-pa
pír füzérek és színes léggömbök díszítették: a 
bordásfalakról s a mászókötelek közül Marx, Le
nin, Sztálin és Rákosi tekintettek le ránk. Furcsa 
mód mégis amerikai slágerekre táncoltunk -  
nemegyszer ugyanazokra, amiket az amerikai ka
tonák játszottak a táborban. A tornatanár válo
gatta össze a zeneszámokat, ült a sarokban a le
mezjátszó mellett, s úgy tett, mintha nem venné 
észre apró illetlenségeinket.

Ezen a péntek délutánon egy vékony, barna 
lánnyal, Berenikével kerültem össze. Azért kér
tem föl, mert rám villantott mélybarna pillantásai 
azt ígérték, valami történhet közöttünk. Egyéb
ként nem volt valami szép: keskeny arca és cson
tos alakja rossz táplálkozásra vallott. Piciny keb
leit csak akkor éreztem, ha olyan szorosan fogtam 
tánc közben, hogy blúzának gombjai a bőrömbe 
nyomódtak. Előre-hátra lépegettünk a zenére. Iz
gatottan vihogott, amikor megcsókoltam füle mö
gött a nyakát. Másnapra randevút kértem tőle: el
határoztuk, hogy a Stefánia cukrászdába me
gyünk süteményt enni.

Tánc közben fejem kicsit hátrahajtottam, és al

45



testemet odaszorítottam Berenikéhez. Hirtelen 
abbahagyta a vihorászást, erősen hozzám simult, 
s közben ide-oda mozgatta csípőjét. Kisvártatva 
bekövetkezett az elkerülhetetlen: a lágy has érin
tésére keménység válaszolt. Bereniké elpirult, s 
arcát elfintorítva egy kissé elhúzódott tőlem. 
Nemsokára ebből a távolságból is kénytelen volt 
érezni a keménységemet. Erre eltaszított 
magától, hisztérikusan vihogni kezdett. Elrohant, 
otthagyott a tornaterem közepén, egyedül.

A fal melletti bőrhuzatos tornalovon ült a ba
rátnői közt, mikor rátaláltam. A lányok mind egy
szerre beszéltek és vihorásztak. Épp arra értem 
oda, hogy az egyik rémüldözve kiáltja: „Nahát... 
nem igaz!” Fölháborodásában betapasztotta szá
ját a tenyerével. Mikor megláttak, rémült neveté
si roham vett erőt rajtuk, mintha megőrültek vol
na. Kértem Berenikét, jöjjön vissza táncolni, de 
nem volt hajlandó. A tánctól felhevülten és felaj- 
zottan, merő dacból felkértem a mellette ülő 
lányt, de az is kikosarazott.

-  Semmi kincsért nem táncolnék veled! -  
mondta.

A fiatalság egyik legszörnyűbb hátránya, hogy 
az ember sose tudja, mikor szenvedett vereséget, 
mikor kell abbahagynia a próbálkozást. Egymás 
után felkértem táncolni a tornapolcokon kuporgó 
lányokat, és sorra begyűjtöttem mindegyiktől a 
határozott nemet. Az egyik lány felugrott és kör
berohant a teremben, hogy mindenkinek megsúg
ja rakoncátlanul ágaskodó kívánságom szégyenét. 
Miközben a tornatanár lemezt cserélt, odaléptem 
egy-egy lányhoz, aki épp elvált addigi táncpartne
rétől: sorra felkértem mindegyiket. Láttomra ne
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vetésben törtek ki és elpirultak. Nem értettem, 
mi olyan mulatságos vagy rettenetes abban, hogy 
megkívántam a hülye, csont és bőr Berenikét? 
Teljesen normális dolog volt, bizonygattam ma
gamban, s mégis azt éreztem, perverz alak va
gyok. Kisurrantam a teremből, és letörten ballag
tam haza.

Előfordult egy másik eset is, amire még ma 
sem tudok szégyenkezés nélkül gondolni. Bolond 
fejjel azt hittem, hogy a csúnya lányok kedveseb
bek és szerényebbek a csinosaknál. Ilyen meggon
dolással moziba invitáltam egy nagyon csúnya 
lányt. A megbeszélt időpontban frissen nyiratkoz- 
va és kiöltözve vártam a mozi előtt. Egy negyed
órát késett, és két barátnőjével együtt érkezett. 
Amikor megláttak, visítva nevetni kezdtek, s el
mentek mellettem, rá se hederítve köszönésemre. 
Igaz, ha akartak volna se tudtak volna megszólal
ni, mert fuldokoltak, tántorogtak a röhögéstől -  
úgy tetszett, ott rögtön összeesnek. Értetlenül, 
megszégyenülten bámultam utánuk. Közben hal
lottam, amint a csúnya lány azt mondja:

-  Látjátok, nem hazudtam, tényleg randevúm 
volt.

Egyedül mentem be a moziba, és sírtam a sö
tétben. Miért nevettek ki? Visszataszító volnék? 
Mi olyan mulatságos rajtam?

Volt persze néhány szerencsésebb esetem is, 
mikor a lány eljött a randevúra, sőt hajlandó volt 
csókolózni is. Úgy tetszett, repülőgépen ülök, 
amely mindig csak a kifutópályán gördül, soha
sem száll föl a magasba. Azt éreztem, hogy csú
nya vagyok, felesleges és ügyefogyott. Hogy is 
érezhetne valaki mást, mikor egy lány forró nyel-
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vés puszit ad -  aztán hirtelen visszaszívja nyelvét, 
mintha azt mondaná: ennyi épp elég belőled?!

Osztálytársaimnak is hasonló tapasztalatai le
hettek, mind azt hajtogattuk, hogy utáljuk a lá
nyokat, pedig valójában majd megvesztünk értük. 
Nem sok kellett hozzá, hogy szenvedélyünk gyű
löletbe csapjon át.

Egyik reggel későn értem az iskolába, és nagy 
izgalomban találtam az osztályt. A tanár még se
hol sem volt. Az egyik fiú a táblánál állt, és vörös 
krétával firkált rá valamit. Óriásbetűkkel írta fel 
a táblára: PINA. A többiek a padban ülve, kórus
ban ismételgették a pirosbetűs szót, félig tréfásan, 
de teli torokból mondogatták, hogy Pi-na! Pi-na!

A nagyobb hangsúly kedvéért lábukkal dönget
ték a padlót, s öklükkel verték a padot. Az izga
lomtól és a testmozgástól kipirult arccal, egyre 
vadabbul s egyre ütemesebben bömbölték a szót. 
A padlón dobogó lábak felverték a port, ami vi
harfellegként emelkedett a háborgó osztály fölé. 
Pi-na! Pi-na! A fiúk így álltak bosszút a sok meg- 
botránkozó kérdésért: „Hogy képzeled?!... Hát 
még mit nem?!”

Míg lábukkal dobogtak, az asztalt verték és a 
tilalmas szót üvöltötték, pillanatra sem volt kétsé
ges, hogy mit akarnak. Pontosabban, hogy mi, 
mindannyian mit akarunk. Mert közben én is a 
helyemre siettem és csatlakoztam a bandához. 
Lazultak a padlódeszkák, rengtek, ropogtak a fa
lak, s az egész épület visszhangozta harci kiáltá
sunkat: Pi-na! Pi-na! Az egyik rezegő ablak kivá
gódott, s a tűzvörös szó kiröppent az utcára. Bu
dának e csöndes részében, ahol a földszintes há
zak közt alig volt forgalom, üvöltözésünk jó
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messzire elhatolt. Hallatára meghőköltek a sétáló 
öreg hölgyek, a vásárolni induló háziasszonyok, a 
körzetüket járó postások.

Bennünket újabb erőfeszítésre sarkallt az a 
gondolat, hogy az egész világ csodálkozva és riad
tan figyel ránk. Ahogy az ablak kivágódott, még 
hangosabban kezdtünk ordítani. De az óriási 
hangerő sem nyomta el a szó értelmét. Nem zava
rosan bömböltük, hanem félreérthetetlenül és 
tisztán kizengettük a tiltott szót. Világos, érthető, 
valódi Pi-na! volt mindegyik ritmikus kiáltás. Tele 
tüdővel harsogtuk az igazságunkat, hogy végigsö
pörjön az iskolán és a városon, és megrémítsen 
minden felnőttet, minden lányt.

Tantermünk a második emeleten volt: úgy rém
lett, mindjárt leszakad a padló, és az alattunk lé
vő nyolcadik osztályra zuhanunk. Mindazonáltal 
tovább dobogtam a lábammal, és oly buzgón ver
tem a padot, hogy a kezem még napokig fájt utá
na.

Végül berohant az igazgató. Amint meglátott 
bennünket, a rémülettől dermedten megállt. Or
dítozni kezdett, de a hangját nem lehetett hallani, 
noha láttuk, hogy mozog a szája. A Pi-na\ túlhar
sogta szavát. Csak akkor sikerült elhallgattatnia 
bennünket, amikor két rendőr is megjelent az aj
tóban. Rövid, feszült csend következett, a por las
san visszaszállt a padlóra.

-  Mi volt ez? -  kérdezte az igazgató gyenge, 
erőtlen hangon. -  Ti mind megbolondultatok?

A két rendőr az ajtóban állt, helyeslő arckifeje
zéssel kísérte az igazgató rövid szónoklatát, és 
közben megjátszott felháborodással csóválta fe
jét. Sovány, kese hajú ember volt a diri, és csú
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nyán kopaszodott. Buzinak hívtuk, bár tudtuk, 
hogy felesége és öt gyereke van, sőt a titkárnőjé
vel is összeszűri a levet.

Modern pedagógiai elveket vallott, ezek jegyé
ben megpróbálta higgadtan elmagyarázni, hogy 
gyerekesen viselkedtünk. Nem prédikált bűnről 
és feslettségről, hanem arról tartott kiselőadást, 
hogy a trágárságnak és a niások iránti érzéketlen
ségnek milyen súlyos társadalmi következményei 
vannak, továbbá, hogy meg kell őriznünk az éne
lem tisztaságát. Eközben ő maga vajmi kevéssé 
viselkedett értelmesen: odament a nyitott ablak
hoz és becsukta, mintha azt remélte volna, hogy 
bezárhatja a tanterembe a szót, amely már rég ki
röppent. Annyira meg volt kavarodva, hogy egy 
ízben megfeledkezett magáról, s nem kellő óva
tossággal idézve bennünket, kiszaladt a száján a 
mi szavunk is. Ettől már csak enyhe kuncogás fu
tott végig az osztályon. Fáradtak és elégedettek 
voltunk. Elértük a célunkat: tudattuk a világgal, 
hogy mit akarunk.

Büntetésből egy heti fizetésmegvonásra ítélték 
matematikatanárunkat, akinek késése ilyen drá
mai körülmények közt jutott az igazgató tudomá
sára. De miért a matematikatanárt büntette meg 
az igazgató? Szerintem azokat az idegesen vihogó 
kis szörnyetegeket kellett volna megbüntetni, az 
álszent angyalkákat, akik szerettek megbotrán- 
kozni rajtunk.

Anyám nem osztotta a leányokról alkotott véle
ményemet. Amikor panaszkodtam neki a csúnya 
lányra, aki barátnőivel érkezett a randevúra, és 
köszönés nélkül elsétált mellettem, azzal vigasz
talt, hogy el fogom felejteni az ügyet. „Kinövöd -
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mondta. -  Az ilyen bajok elmúlnak az idővel.” 
Én azonban nem akartam várni az időre, mind
járt szerettem volna szabadulni a bajaimtól.

Budapest szenzációja akkoriban Claude 
Autant-Lara filmje, A test ördöge volt. Legalább 
egy tucatszor megnéztem a moziban. Egy fiatal 
fiú és egy finom, szenvedélyes, érett asszony sze
relmes kapcsolatáról szól. Miközben figyeltem, 
hogy Micheliné Presle hogyan csábítja szeretke
zésre a fiatal Gerard Philippe-et, rájöttem: az a 
bökkenő, hogy túlságosan fiatal lányokkal rande- 
vúzok. Baj, hogy mindketten tapasztalatlanok va
gyunk. Angoltanárunk szerint a Rómeó és Júlia 
arról szól, hogy az ifjúi szerelem diadalt arat a 
halál fölött. Amikor elolvastam a darabot, rá
jöttem, inkább azt példázza, hogy az élet és a 
szerelem hatalmánál is nagyobb a fiatalok 
tudatlansága. Csak két ostoba kölyök képes a 
halálba rohanni, mikor töméntelen bonyodalom 
és ármány után végre összekerülnek!

Még ma is az a véleményem, legjobb, ha a ka
maszok és a csitrik békén hagyják egymást' Ma
napság a lányok sokkal könnyebben engednek a 
fiúknak -  mondhatnám, óvatlanabbak - ,  több 
sebet is kapnak, mint a fiúk. A serdülőkor mind
kettőjük számára pokol tud lenni. De miért osz
tozzanak egymás kínjában? Serdülők, akik egy
mással kísérleteznek, olyanok, mint a kamaszok, 
akik nem tudnak semmit az autókról, de azért 
egymástól próbálnak megtanulni vezetni. Olykor 
sikerül, de sok a karambol.

Valahányszor azt látom, hogy egy férfi bizony
talanul, félénken nyúl egy nő után -  mintha vala
miért bocsánatot kellene kérnie, mintha attól tar
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tana, hogy az asszony nem osztozik vágyában, ha
nem szenved tőle - ,  szeretném megkérdezni, ho
gyan gyötörték meg annak idején a lányok.

Mi az oka, hogy oly sok férfi ellenségének te
kinti a nőket? Valahányszor hallok férfiakat jót 
nevetni, mert valaki rosszmájú, durva megjegy
zést tesz a nőkre, mindig úgy érzem, mintha 
visszakerültem volna a lázongó tanterembe, a 
diákok közé, akikkel Buda falait ostromoltuk a 
legbotrányosabb trágársággal, amit csak el tud
tunk képzelni. Csakhogy annak a zendülésnek 
semmi köze sem volt az asszonyok igazi hibáihoz 
-  azért lázadtunk fel, mert a süldő lányok iszo
nyodtak ágaskodó kopjáinktól.

Ismertem azért egy lányt, aki nem háborodott 
fel ilyen könnyen. Mindketten tizenöt évesek vol
tunk, de Julika magasabb volt nálam és keveseb-. 
bet problémázott, mint én.

-  András, te mindjárt fölfortyansz, ha valaki 
nincs ínyedre! -  mondogatta. -  Nem látod, hogy 
fejjel mész a falnak?

Szókimondó, egyenes gondolkodású lány volt; 
barna haját copfba fonva hordta. Ősszel ismer
kedtünk meg. Még ma is jól emlékszem a derűs, 
téli délutánra, amikor elmentem hozzájuk látoga
tóba. Hópelyhek kavarogtak a levegőben, mintha 
sosem akartak volna földet érni. Röviddel kará
csony után történhetett, mert a földíszített kará
csonyfa még ott állt a nappali szobában. Julika 
szülei nem voltak otthon. Teával és diós bejglivel 
kínált, azután megmutatta az ajándékait, többek 
közt egy selyem hálóinget, amit az anyjától ka
pott.

Jó ideig csókolóztunk a díványon, majd rábe
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széltem, hogy próbálja föl a hálóinget, hadd lás
sam én is, hogy mutat benne. A nappaliban vár
tam, amíg elment átöltözni. Nagyon hosszú idő
nek tűnt, míg végre újból megjelent, immár a ró
zsaszín selyemingben. Az áttetsző selymen ke
resztül látni lehetett, hogy alatta teljesen mezte
len, de az ing a nyakától a lábáig beburkolta 
egész testét -  ami mégis megnyugtatta. Teljes 
önbizalommal mozgott, időnként megperdült, 
hogy megcsodálhassam a lengő ing redőit. Eköz
ben végre megpillanthattam nyúlánk, formás 
combjait is, egészen tövig. Hosszú copfjai eleinte 
eltakarták mellét, de amikor haját hátradobta, 
már láthattam szép, körte formájú kebleit. Lefelé 
gömbölyödtek, s bimbóik két sötétes pontként 
sejlettek a selyem alatt. Félig nyílt, duzzadt szája 
volt, s fura kis orrát ide-oda mozgatta, ezzel jelez
ve, hogy csókoljam meg.

Ismét csókolózni kezdtünk, s egyszer csak szü
lei hálószobájában találtuk magunkat a széles 
családi ágyon. Lehántottam róla selyem hálóin
gét, s a padlóra dobtam. Julikénak ugyanannyira 
kedve volt a dologhoz, mint nekem, de aggódott, 
hogy mi lesz, hogy lesz. Hívógatőan széttárt, hű
vös combokkal, de mozdulatlanul hevert a lepe
dőn. Idegesen pislogott, elszántan mosolygott -  
majd reszketni kezdett.

-  Julika, te félsz tőlem -  mondtam magam is 
zavartan, idegesen, s elbátortalanodva már-már a 
tisztes visszavonulás útját kerestem. -  Ha nem 
akarod, hogy folytassuk, abbahagyom. Nem akar
lak megerőszakolni.

-  Ugyan már, ne butáskodj! Csak egy kicsit 
megszeppentem -  mondta elszántan.
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Ujjával véletlenül megérintette emelkedő füty
kösömet, majd riadtan a kis ülepe alá rejtette ke
zét, s elfordítva arcát, alig hallhatóan susogta:

-  Ne törődj velem, csak csináld!
Megpróbáltam beléhatolni, de olyan szűk volt,

hogy nem sikerült. Ezután megint csókolózni 
kezdtünk, de most már óvatosan, hosszú szüne
tekkel -  nem olyan bátran, ahogy a nappaliban 
vagy esténként a sötét utcán, amikor tudtuk, hogy 
semmi se lesz belőle. Időről időre ismét megpró
báltam beléje hatolni, de nem tudtam, hogy is 
kell kinyitni a szüzesség zárát. Julikától a remegő 
odaadásán kívül nem kaptam segítséget -  s újra 
csak kudarcot vallottam.

Az egészben az volt a legrosszabb, hogy egy idő 
múlva Julika teljesen megnyugodott. A tekintete 
talán más volt, mint egyébként, de már nem félt, 
nem remegett, tudta, hogy nincs mitől félnie. 
Mozdulatlanul, ernyedten hevert a zöld ágytaka
rón, úgy éreztem, egy kissé már unja a dolgot. 
Verejtékezni kezdtem a hiábavaló erőfeszítéstől 
és a szégyentől.

-  Hideg van -  mondta Julika körülbelül fél 
óra múltán, és hirtelen felült. -  Jobb, ha felve
szem a hálóinget!

Magyarázkodni kezdtem, de egy testvéri csók
kal elhallgattatott.

-  Azt hiszem, te is fázol. Majd tavasszal újra 
megpróbáljuk.

Egy darabig még ott feküdtünk, egymás karját 
simogattuk. Azután Julika fölkelt és a saját szo
bájába indult, hogy felöltözzön, előbb azonban 
megkért, hogy közben hozzam rendbe az ágyat. 
Az ajtóban még egyet pördült:
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-  De a hálóingem csini, ugye? -  kérdezte.
-  Nagyon csini -  feleltem.
Hálás voltam, hogy nem haragszik rám. De va

jon önmagáról mit gondol az én balekségem mi
att? -  tűnődtem. Másnap fel kellett volna hív
nom, de nem telefonáltam neki. A következő na
pon sem -  és soha többé. Szégyelltem a szemébe 
nézni.

Summa summarum: jobb, ha a fiatal lányok 
meglett férfiaknak mutogatják az új hálóingüket.
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5

Az önbizalomról és egy jó 
tanácsról

„Az én vezérem bensőmből vezérel!"
(JÓZSEF ATTI LA)

Odáig jutottam, hogy szinte megőrültem, ha 
egy nő a zsúfolt autóbuszon hozzám préselődött. 
Próbáltam a tanulásba menekülni, komoly képet 
vágva jártam-keltem, mint a jó diákok, akik csakis 
a legfontosabb témákról értekeznek, miközben 
puncikon jár az eszük. Volt egy szemüveges, ap
rócska termetű barátom, aki valóságos zenei zse
ninek számított. Alig volt tizenöt éves, mint jóma
gam, de már Ferencsik János tanítványa volt a 
Zeneakadémián: karmesternek készült. Néhány 
hete olvastam az újságban, hogy óriási sikerrel 
vezényelt egy milánói hangversenyen. Ezzel a fic
kóval valamikor együtt fanyalodtunk rá az onani- 
zálásra. Nem sok örömünk telt benne. Sosem fe
lejtem el, amikor egy este együtt próbálkoztunk a 
szobámban, s ő egyszer csak abbahagyta a dolgot, 
elengedte karmesteri pálcáját, s elkeseredetten 
felkiáltott: „A fenébe... ehhez nő kell!”

Ekkortájt már jól ismertem azt az asszonyt, aki 
később első szeretőm lett. Először akkor talál
koztunk, mikor visszatértem Ausztriából. A nagy, 
barokk stílusú bérházban, ahol laktunk, élt egy 
középkorú házaspár: Horváthék. A liftben ismer-
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kedtem meg velük, nyomban odaköltözésük után. 
Mindketten jó szemmel nézték, hogy érdeklődöm 
az irodalom iránt, és azt mondták, szívesen adnak 
nekem kölcsön könyveket. Minthogy a férfi ritkán 
volt otthon, többnyire a feleségétől, Mayától kap
tam a könyveket. Az asszony diplomás közgaz
dász volt, de nem dolgozott, és délutánonként ál
talában otthon tartózkodott. Sosem mondta, hogy 
foglaljak helyet náluk, de miután kiválasztottam a 
kedvemre való könyvet, egy baráti megjegyzés kí
séretében szokta átadni. Pokolian tetszett nekem, 
hogy olyan könnyed közvetlenséggel beszél a rég
múlt századokról, mintha személyes ismerőseiről 
volna szó.

-  Rossz században élünk -  mondta egy alka
lommal. -  Hagyja ezeket a mai regényeket, csupa 
kitaláció! Inkább Stendhalt, Balzacot, Tolsztojt ol
vassa, tőlük megtudhatja, mi lakik az emberekben!

Maya jóvoltából a tizenkilencedik századi fran
cia és orosz regényírók lelkes olvasója lettem -  
és nagyon sokat tanultam általuk azokról a nők
ről is, akiket az élet később utamba sodort. Ezek
től az íróktól tudtam meg például, hogy az asszo
nyok vonzónak találhatják egy fiatal férfi sutasá
gát, tapasztalatlanságát is. Ez bírt rá végül, hogy 
bevalljam Horváthnénak tudatlanságomat. Elha
tároztam: tanácsot kérek tőle, hogyan bánjak a 
lányokkal, ha célt akarok érni náluk.

Egy szombat reggelen, a ház túldíszített bolt
íves lépcsőházában összefutottam Horváthnéval. 
A nyitott kapun keresztül beáradó napfényben 
csillogott a por a levegőben. Épp a leveleket 
szedte ki a postaládájukból.

-  Hogy megnyúlt maga, András! -  mondta,
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amint megpillantott. -  Nemsokára magasabb 
lesz nálam!

Biztatott, hogy álljak melléje. Valóban egymaga- 
sak voltunk! Ekkor jöttem rá, hogy Horváthné ala
csonyabb jó néhány süldő lánynál, akivel együtt 
mászkálok. Jobban megnéztem, de valójában nem 
sokat láttam belőle, mert rám jött az ájulásszerű iz
galom és gyomorgörcs, ami mindig elkapott, ha 
testközelben álltam egy nőhöz -  akár a buszon egy 
érdektelen idegen személy közelében is. Csak 
Maya törékeny, finom csuklójára emlékszem, és 
arra, hogy sárga ruhát viselt. Ma azonban világo
san látom magam előtt egész alakját. Alacsony, 
fekete hajú asszony volt. Negyvenes évei elején 
járhatott akkoriban. Vonzó, formás termete kar
csú, finom csontozatú, de keblei nagyok, csípője 
széles. Volt ebben valami kis aránytalanság, mé
gis kellemes benyomást keltett az egész nő. Mint
ha a nyugati civilizáció idealizmusa és materializ
musa öltött volna testet benne: szelíd arca, lágy 
vonalú szája, keskeny válla törékeny, átszellemült 
lénynek mutatta (talán ezért került oly sok időbe, 
míg végre rájöttem, hogy mennyire asszony) -  ám 
telt melle és domború tompora igencsak e világi 
érzékiségről tanúskodott.

Együtt mentünk a lift felé. Régimódi, romanti
kus fülkéje volt, sok fafaragás és üveg díszítette. 
(Később gyakran s vadul csókolóztunk ebben a 
liftben.) Most kissé aggódva jegyezte meg:

-  Nagyon hirtelen nő, András. Vigyázzon a tü
dejére!

Tulajdonképpen valami randevúra indultam, 
de előre tudtam, hogy semmi értelme nem' lesz. 
Megvártam, amíg a lift ajtaja becsukódik, és köz
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ben Mayát néztem. Életemben először próbáltam 
elképzelni, milyen lehet meztelenül. Eltűnődtem: 
vajon szereti-e a férjét. Nem volt gyermekük, s 
több mint tíz esztendeje voltak házasok. Épp elég 
regényt olvastam már, hogy jól tudjam, mennyit 
szürkíthet tíz év egy házasságon.

Vacsora után visszavittem a kiolvasott könyve
ket. Szombat este volt, de egyedül találtam Mayát.

-  Netn akar velem kávézni? -  kérdezte. -  
Éppen ma délután jutott eszembe, milyen udvari
atlanok voltunk mostanáig: sosem marasztaltuk, 
amikor itt járt.

-  Nem szívtam mellre -  feleltem derűsen.
Ez volt az első eset, hogy megjegyzést tett a fér

je távollétére.
-  Bélának vissza kellett mennie a hivatalba. 

Rengeteg a restanciája.
A tágas nappaliba invitált, amelyet nagyon ked

veltem: két falát a mennyezetig érő, zsúfolt köny
vespolcok borították. Tompított fényű, ernyős 
lámpák, kecses aranyozott karosszékek és kis asz
talkák tették otthonossá a szobát. Modern ízléssel 
rendezték be, de a kellemesen szelíd színek 
együttesén ott volt a letűnt világ könnyed elegan
ciája is. Leültünk kávézni egy hosszú, alacsony 
asztal két szemközti végében, egy-egy elképesztő
en pici karosszékbe. Maya megkérdezte, hogy ér
zem magamat az iskolában. Azt feleltem, hogy az 
iskolát jól bírom, de a lány, akivel járok megőrjít a 
vihogásával. Nem számítottam válaszra, titokban 
figyeltem az asszonyt, amint a kávét tölti. Sárga 
bársonypongyoláján a két felső gomb nem volt 
begombolva, de a bársony összeért keblei fölött.

-  Talán azért vihog, mert maga felidegesíti -
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mondta Maya. -  Fiatal koromban én is sokszor 
kuncogtam.

-  Maga sokkal intelligensebb annál, semhogy 
folyton vihorásszon -  erősködtem.

-  Hát... amikor csókolóztunk, valószínűleg 
nem vihogtam.

Ha nem olvastam volna az Anna Kareninát, ta
lán nem hökkentett volna meg, hogy egy idegen 
fiú előtt, aki könyveket jött kölcsönkérni, olyan 
intim dologról beszél, mint a csókolózás. így 
azonban feltételeztem, hogy közlékenységének 
valami jelentősége van. Reménykedni kezdtem.

-  Ezek a lányok még akkor is vihognak, amikor 
csókolózunk -  hazudtam. Szerettem volna elhitet
ni vele, hogy legalább a csókolózásig eljutottam.

Mayát azonban láthatóan inkább általánosság
ban érdekelte a probléma.

-  Lehet, hogy nehezebb egy fiúnak, mint egy 
lánynak -  mondta. -  A lányok szeretik a bo
londját járatni az udvarlóikkal.

-  Éppen ez a bajom. Nem szeretem, ha a bo
londját járatják velem.

Tárgyilagos, de megértő pillantást vetett felém. 
Egyáltalán nem anyás volt a tekintete... inkább egy 
intelligens, együttérző ápolónőére emlékeztetett.

Mély lélegzetet vettem és fejest ugrottam. 
„Nem tudom rávenni a lányt, hogy lefeküdjön ve
lem.” Ezt tárgyilagos kijelentésnek szántam, de 
miközben kinyögtem, elcsuklott a hangom.

-  Ilyesmi felnőtt férfiakkal is előfordul, kár 
ezért kétségbeesni.

Úgy tetszett, mulattatja a dolog.
-  De nekem még sosem volt szeretőm, nekem 

ezért még rosszabb -  mondtam merészen. -  Az
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a bajom, hogy nem ismerem eléggé a nőket. Nem 
tudom, mit mondjak a kellő pillanatban. Legjobb 
talán, ha magától kérdezem meg. Maga asszony, 
tudnia kell.

-  A férjemmel kellene beszélnie. Talán ő tud
na tanácsot adni.

A férjének van valakije, és ezt Maya is tudja -  
futott át az agyamon.

-  Miért adhatna nekem tanácsot a férje? Neki 
több tapasztalata van?

Most már kevésbé mulattatta a téma -  viszont 
(úgy éreztem) én kezdtem jobban érdekelni. Kér
désemre csak egy elgondolkodó mosoly volt a vá
lasza. Az egész beszélgetésből legélénkebben az 
arcára emlékezem: meglepett, hogy mennyire ki
fejező! Nagyon zavart abban az időben, milyen 
üres tud lenni fiatal lányismerőseim arca a leg
fontosabb pillanatokban, úgyhogy sose tudtam, 
hol állok. Az idegességtől feszes és mozdulatlan 
maszkká vált a képük, nem árulta el, mit gondol
nak, s mit várnak tőlem. Maya arcán negyvenegy- 
néhány évének vonásai pontosan kifejezték gon
dolatainak, érzelmeinek minden árnyalatát. Ha 
nem is a mosolyában bújkáló iróniára vágytam 
most, beszédes arca mégis, némi segítséget jelen
tett, hogy megőrizzem lelki egyensúlyomat, míg 
az apró karosszékben ülve feszengek.

-  Hát... hadd gondoljak bele, mit is mondhat
nék a lányokról magának?... mi hasznosat?... -  
tűnődött hangosan gondolkodva.

-  Csak azt mondja meg, mit gondol, miért nem 
akarnak a lányok lefeküdni velem?

-  Talán maga túlságosan nyugtalan, ha velük 
van, nem?
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Egy kis ideig hallgattam. A szívem úgy vert, 
mint valami gőzkalapács.

-  De nem hiszem, hogy sokáig kell várnia a 
szerencséjére. Maga jóképű fiú.

Ettől új erőre kapva, felkeltem. Az alacsony 
asztal túlsó végéhez kerültem -- Maya mellé - ,  
hogy újra kávét töltsék magamnak, aztán a lábá
hoz kuporodtam. Lenézett rám, s az arcán kíván
csiság tükröződött. Nyugodt, minden felajzottság- 
tól mentes kíváncsiság volt... de a szeme különö
sen csillogott. Éreztem: várja, hogy tegyek vala
mit. Szerettem volna megérinteni a lábaszárát, de 
képtelen voltam felemelni a karomat. Olyan érzé
sem volt, mintha váratlanul megszakadt volna 
bennem a kapcsolat az izmok és az idegközpon
tok között. Mintha végtagjaim ruhadarabokként 
lógnának rajtam, s nem is tartoznának a testem
hez. Azzal próbáltam legyűrni ostoba félelmemet, 
hogy visszaidéztem sikeresen kiállt rémségeket: a 
vérző testeket és a hullákat az országúton Salz
burg felé menet. Majd Hirosimára próbáltam 
gondolni s a fenyegető harmadik világháborúra. 
Igyekeztem meggyőzni magam, hogy a világban 
zajló katasztrófákhoz képest az én problémám 
semmiség. Mi történhet? Legföljebb azt mondja 
Maya: „Ugyan... hagyjon békén.” Jelentéktelen 
ügy volna, mindenképpen. De csak arra tudtam 
rávenni magam, hogy lopva megsimítsam a boká
ját, aztán hirtelen fölálljak.

Még két könyvet kértem kölcsön, aztán haza
mentem. Majd legközelebb, gondoltam. Kétség
telen, hogy nem irtózik tőlem, különben kidobott 
volna.

Kimerültén, nyomott hangulatban feküdtem le.
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Másnap Ágival volt randevúm: azzal a lánnyal, 
akivel akkoriban titkon kóstolgattuk egymás szá
ját. Moziba vittem, s ott megmondtam neki, hogy 
beleszerettem valakibe, legjobb, ha nem találko
zunk többé. Akkor böktem ki ezt, amikor a nagy
filmet kezdték vetíteni: reméltem, hogy így nem 
kezd vitába, mert zavarná a többi nézőt. Nem is 
vitatkozott, sőt később képes volt még nevetni is 
az olcsó gégékén -  amiből rájöttem, hogy nem 
számítok nála. Elszégyelltem magam, hogy szinte 
kunyeráltam tőle azt, amit ő nem akart. De alig
hogy kijöttünk a moziból, már az előcsarnokban 
idegesen vihogni kezdett:

-  Azt hittem, hogy énbelém vagy szerelmes.
-  Igen, de te azt mondtad, hogy szűz akarsz 

maradni.
-  Azt mondtam, hogy tizenhét éves koromig 

maradok szűz.
-  Hazudsz. Nem ezt mondtad.
-  Csakugyan nem?
A mozi előcsarnokában álltunk, a Következő Mű

sor fotói alatt. Ági fél karral átölelt. Ilyesmi sose 
történt még -  eddig mindig nekem kellett őt meg
fognom. Meleg, „főzőcskéző” hangon szólalt meg:

-  Tizenhét éves koromig... A jövő hónapban 
lesz a születésnapom...

Volt valami hamis a hangjában. Megéreztem, 
hogy nem érdeklem én őt, csak nem akar kien
gedni a markából.

-  Azt akarod ezzel mondani, hogy a jövő hó
napban lefekszel velem? -  kérdeztem harciasán.

-  Azt azért nem mondtam. Az ilyesmit nem le
het pontosan eltervezni. -  Dundi arca kipirult, 
már megint boldogan vihogott.
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-  Akkor mi volt ez a süket duma a születésna
podról? Minek ugratsz?

Faképnél hagytam ott helyben az előcsarnok
ban. A belvárosban volt a mozi, vagy öt kilomé
terre a mi otthonunktól, de annyira fölvillanyo
zott az eset, hogy gyalog vágtattam hazáig. Nincs 
felszabadítóbb érzés, mint faképnél hagyni egy 
lányt, aki a bolondját járatta veled, csak hogy va
kon, nekikeseredve csüngj rajta a végtelenségig, 
szerelmesen és nyomorúságosán. Nincs felsége
sebb, mint az a pillanat, amikor elvágod a gúzsoló 
köteléket, és szabad, független emberként sétálsz 
ki a kelepcéből. Lehet, hogy furcsán hangzik -  
mégis állítom, hogy életem egyik legemlékezete
sebb élménye az a perc volt, mikor szakítottam 
ezzel a kissé elhízott süldő lánnyal. Egész teste
met átjárta a felszabadulás érzése: erősnek, le- 
győzhetetlennek éreztem magam. Alighanem 
azért, mert belülről -  ha csak ábránd volt is 
egyelőre -  feszegetett a reménység, hogy enyém 
lehet egy szép, komoly, értelmes asszony. Azt 
éreztem, nemcsak Ágival szakítok egyszer s min
denkorra, hanem mindazzal a sok értelmetlen, 
örömtelen szamársággal is, ami nélkül addig el 
sem tudtam képzelni napjaimat. Vasárnap késő 
délután volt. Tavaszodott. Közeledett a tizenha
todik születésnapom. Miközben hazafelé tartot
tam a moziból, úgy éreztem, végre sorsom ura 
lettem.

Két nappal ezután, amikor visszavittem a köl
csönkért könyveket, Horváth is otthon volt. A há
zaspár a nappaliban üldögélt: olvastak, zenét 
hallgattak. Kiválasztottam az új könyveket, meg
köszöntem és távoztam. Közben saját magamat



szidtam: mindaz, amiben reménykedtem, nyilván
valóan puszta képzelgés volt.

Mégis egyre gyakrabban mentem át könyve
kért. Nem sokkal később már minden második 
nap ott voltam. Abban az időben nem hittem Is
tenben, mégis azért imádkoztam magamban, 
hogy a férj ne legyen otthon. Imámat, úgy tűnt, 
meghallgatta az ég, mert Mayát a következő két 
hét során -  egyetlen alkalom kivételével -  min
den esetben egyedül találtam. Mikor blúz és 
szoknya volt rajta, még jobban tetszett, mint pon
gyolában. Törékeny, de telt alakja a legjobban 
kosztümben érvényesült. Egyre inkább azt érez
tem, hogy Maya a legérzékibb asszony az egész 
világon. Mindig barátságos volt és nyugodt. A vi
selkedése hol a remény hullámait korbácsolta fel 
bennem, hol meg elcsüggesztett. Időnként meleg, 
ám kissé ironikus mosoly jelent meg a szája körül. 
Később elárulta, hogy ilyenkor azon tűnődött, 
mennyi idő kell még, amíg elszánom magam vala
mire. De az a mosoly korántsem bátorított. A 
szeméből áradó meleg sugárzás mégis úgy hatott 
rám, mint egy világítótorony fényjele: nem vont 
egészen magához, de figyelmemet teste körül 
hagyta bolyongani. Mikor megpillantottam a csu
pasz karját vagy aranybarna bőrének háromszö
gét a blúz ki-kinyíló gallérjában, mindig arra gon
doltam, hogy -  most odalépek hozzá és megcsó
kolom a vállát. Sajnos, nem tettem meg: bátorsá
gomból csak arra futotta, hogy újra meg újra ta
nácsát kérjem: mit tegyek, hogy lefeküdjön velem 
az a lány... Mert hát úgy tettem, mintha még min
dig azzal a kis dagival járnék. Maya mellett per
sze most már mindenki tacskónak tetszett. Lá
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gyan muzsikáló hangja szinte simogatott, még ak
kor is, ha valami zavarba ejtőt mondott.

-  Nem kell úgy tennie, mintha ennyire gyorsan 
olvasná ki a könyveket -  mondta egy este. -  
Akármikor idejöhet, ha beszélgetni van kedve.

Végül is nagyon okos taktikát gondoltam ki, 
hogy célba jussak nála. Azt határoztam: elárulom 
neki, hogy már nem érdekelnek a süldőlányok, s 
egy hirtelen fordulattal így fogok szólni: „Azt 
mondja meg, mit tegyek, hogy maga lefeküdjön 
velem?” Úgy terveztem, hogy nem fogok ránézni, 
amikor felteszem a nagy kérdést. Ha pedig az ügy 
balul üt ki, akkor kinézek az ablakon. Akárho
gyan viselkedik, legalább tudni fogom, hányadán 
állok. Éppen akkoriban olvastam másodszor a 
Vörös és feketét, s meg voltam győződve róla, hogy 
maga Julién Soréi sem tudott volna ennél reme- 
kebb fogást kieszelni. Mikor Mayához mentem 
látogatóba, sosem használtam a liftet, mindig a 
lépcsőn mentem fel. Az egyik fordulóban volt egy 
falba épített tükör: az előtt mindig megálltam, és 
farkasszemet nézve magammal hangosan meg
kérdeztem tükörképemtől: „Mondd meg nekem, 
mit tegyek, hogy szeress?” Gyakoroltam a hely
zethez illő enyhén önironikus mosolyt is. Nem ké
telkedtem benne, hogy sikerrel fogok járni, de 
bármily sokszor gyakoroltam is a bűvös monda
tot, végül nem mondtam ki. Mihelyst Maya ajtót 
nyitott és rám mosolygott, elpárolgott a merszem.

Két hétig tartott gyávaságom és férfiatlansá- 
gom korszaka, amiért mélyen megvetettem maga
mat. Ekkor szilárdan elhatároztam, hogy mihelyt 
kijövök az iskolából, kora délután felkeresem 
Mayát, amíg Horváth egész biztosan nincs otthon.
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Elszántan tartottam fölfelé a lépcsőn (két emelet
tel laktak följebb), hogy ezúttal okvetlenül kiruk
kolok a kérdésemmel. De minden fordulónál 
megálltam, hogy késleltessem a döntő pillanatot. 
Közben már elképzeltem magamat, amint keserű 
önvádtól gyötörve kullogok visszafelé, amiért me
gint csak nem volt bátorságom, hogy kimondjam, 
mit akarok. „így folytatódik ez a nevetséges ko
média, amíg csak végleg rám nem un az asszony. 
Azután már csak meg sem látogathatom.” Bele
néztem a tükörbe, s láttam, amint reszketek. Sej
tettem, hogy ezúttal sem leszek képes kimondani 
azt a néhány szót... amint nem tudtam legutóbb 
vagy még előbb sem. Sarkon fordultam, és vissza
mentem a lakásunkba.

Azokban a napokban sokat gondoltam a Vörös 
és fekete egyik fejezetére, amelyben Stendhal leír
ja, mennyire fél Julién Soréi Madame Rénaltől, 
aki nevelőnek alkalmazta a gyermekei mellé. Ju
lién végül is elhatározza, hogy meg fogja markol
ni az asszony kezét, amikor együtt lesznek este a 
kertben. Ahogy visszatértem elhagyott lakásunk
ba (anyám még a hivatalában volt), elővettem a 
könyvet, és újból elolvastam a fejezetet.

„A kastély órája már elütötte a háromnegyed tí
zet, de Julién még mindig nem mert cselekedni. 
Feldühödve a saját gyávaságán, így szólt magá
hoz:

-  Abban a pillanatban, amikor az óra tízet üt, 
megteszem, amit egész nap ígértem magamnak. 
Ha nem, akkor felmegyek a szobámba és főbe lö
vöm magamat.

Egy várakozással és feszültséggel teli pillanat 
után -  Julién szinte magán kívül volt -  az óra a
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feje felett tízet ütött. A végzetes óraütések szinte 
fizikai erővel, pörölycsapásokként sújtották.

Még a levegőben úszott az utolsó óraütés rez
dülése, amikor Madame Rénal keze után nyúlt. 
Az asszony nyomban visszahúzta. Julién már alig 
tudta, mit tesz -  újból megragadta. Remegett a 
felindulástól. Érezte, hogy a nő keze jéghideg és 
görcsösen megszorította. Az asszony még egy vég
ső kísérletet tett, hogy kiszabadítsa magát, de vé
gül is ott hagyta a kezét Julién kezében.”

Miután újból és újból végigolvastam, a fejezetet, 
ágyamra hajítottam a könyvet. Aztán becsaptam 
magam után a lakás ajtaját és beszálltam a liftbe. 
„Ha most sem lesz hozzá bátorságom -  mondtam 
magamban elszántan akkor elmegyek a 
Margit hídra, és beugróm a Dunába.” A Margit 
híd korlátján átugorni a legkönnyebb, gondoltam, 
de várok, amíg besötétedik. Világosban sok 
mindenki észrevehet, és ha kihúznak a vízből, 
csak nevetnek rajtam. Amikor becsengettem 
Horváthék ajtaján, még nem tudtam, lesz-e 
merszem megmondani Mayának, mit akarok. Ab
ban azonban halálbiztos voltam, hogy ha megint 
bennem reked a szó, akkor még aznap este 
öngyilkos leszek.
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Amikor a gyerekből férfi lesz
,r.. 'Tavaszi varázslat! Nem beszélek 

semmi többről mint a testi szerelemről. 
És még ez is csak a kiválasztott 

kevesek birodalma."
ALEKSZANDR KUPRIN

„Megálltam a becsület próbáját."
JOHN CLELAND

A húszas években épült bérházunkban az ajtók 
vagy három méter magasak voltak. Repedezett 
rajtuk a fehér festék, de így is méltóságteljesen 
magasodtak a vastag tölgyfa ajtószárnyak, fara
gott négyes gyűrűikkel. Az egyik négyes gyűrű kö
zepén volt az üveggel fedett lesőlyuk. Az üveglap 
és a mögötte lévő sárga fémlemez még a folyosó 
félhomályában is csillogott. A lakásból semmi 
nesz nem szűrődött ki, csak a csengetésem vissz
hangja. Bámultam a csillogó lesőlyukat, aztán 
körbejártattam a szemem a gyűrűk domborula
tán, újra meg újra s egyre gyorsabban. Addig ke
ringtem szememmel a faragott gyűrűk körül, 
amíg bele nem szédültem.

A nagy izgalom és lelki feszültség után -  végül 
is éppen olyankor érkeztem, amikor Maya nem 
volt otthon. A csengő egyenetlenül, furcsán, ide
gesen szólt -  úgy nyomkodtam, csengesse ki, 
amit érzek.

Nagyon megkönnyebbültem, hogy nem volt vá
lasz bentről.
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Ha Maya nincs otthon, akkor nem az én hibám, 
ha nem történik semmi.

Nem kell a Dunába ugranom.
így biztattam magamat, miközben egyre bát

rabban nyomtam a csengőt. Annál bátrabban, mi
nél világosabb lett, hogy nincs semmi veszély. 
Örömömben rátámaszkodtam a csengőgombra, 
féllábra álltam, s a másikat elkezdtem lőbálni a 
levegőben. Akkor állt meg a szívem. Hallottam 
valami neszt a lakásból. Lassú, papucsos lépések 
közeledtek az ajtóhoz. Levegőt se vettem, amíg el 
nem szédültem. Ettől felriadtam: koncentrálnom 
kellett a lélegzésre. Azóta se szeretek becsönget
ni sehová.

Maya nem szokott kikukucskálni a kémlelőlyu
kon, de ezúttal hallottam, amint elfordítja a fém
lemezt. Lehajtottam a fejemet, hogy elkerüljem a 
pillantását. Kinyitotta az ajtót, de nem invitált be, 
mint szokta. Ott állt az ajtóban, összehúzta ma
gán a begombolatlan sárga pongyolát, s kedvetle
nül, álmosan nézett rám.

-  Bocsánat -  mormoltam - ,  nem akartam 
felébreszteni. Azt hittem, nincs itthon.

Ásítást nyomott el.
-  És akkor miért csengetett?
Nem tudtam mit felelni, csak némán bámultam 

a meztelen bokáit.
-  No, jöjjön be. Úgyis túlságosan sokat alszom.
Maya megfordult és befelé indult. Követtem a

keskeny előszobán keresztül, amelyben nem volt 
semmi -  csak néhány japán metszet a falakon. 
Bársony pongyolája gyűrött volt, s hátulról ko
pottnak tűnt, igazán nem hatott vonzónak. De 
nem engedtem, hogy a felületes benyomások fél
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revezessenek. Azért nem látom vonzónak -  gon
doltam mert félek. Az előszoba végén két ajtó 
volt. Az egyik balra nyílt, a nappali szobába, a 
másik jobb felé, a hálószobába. Becsukta a háló
szoba ajtaját, hogy ne lássam a vetetlen ágyat, és 
a nappali szobába vezetett be. Leült az egyik ké
nyelmetlen aprócska karosszékbe. Én állva ma
radtam. Éreztem, hogy terhére vagyok. De a ké
nyelmetlen helyzet valójában segített: ha nem le
hetett is kereken szeretkezésre kérnem, még ke
vésbé lett volna illő egy álmából fölvert asszonyt 
holmi társasági csevegésre kényszeríteni. Nagy lé
legzetet vettem, és mélyen belenéztem félig le
hunyt szemébe.

-  Elhatároztam: beugróm a Dunába, ha még 
ma meg nem kérem, hogy feküdjön le velem.

Átfutott a fejemen, hogy talán el kellene mon
danom az előre megfogalmazott bevezető mon
datot is, de az most feleslegesnek tetszett. Annyi
ra megkönnyebbültem attól, hogy végre ki mer
tem mondani, mit akarok: nem is volt fontos, 
igent mond-e vagy nemet.

-  Akkor minden rendben van. Megkért rá, te
hát már nem kell megölnie magát.

-  Egyszer azt mondta nekem, ne törődjem ve
le, ha nevetségesnek látszom.

-  Nem szép, ha saját szavaimat olvassa a fe
jemre.

Azt képzeltem, gúnyosan mosolyog rám, mint a 
lányok, akik csak játszottak velem. Megsértődtem.

-  Elmenjek? Tovább akar aludni?
-  Hű, de hetyke!... de így helyes! -  mondta. 

Szemében megcsillant a meleg fény, az én vezér
csillagom. Felállt, hogy megajándékozzon egy
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csókkal hetykeségeméit. Még sosem csókoltak 
meg így, alig tudtam megállni a lábamon. A pon
gyolája közben szétnyílott... alányúltam, megra
gadtam a meleg testét. Végre révbe értem. Csó
kol ózás közben lábujjhegyen lépkedve, velem 
együtt behátrált a hálószobába, a vetetlen fran
ciaágyhoz -  s ott hirtelen elhúzódott tőlem.

-- Beteszem a pesszáriumom és lezuhanyozok. 
A zuhany pezsdíti az érzékeket.

Könnyed búcsúcsókot lehelt az orromra, s el
tűnt a fürdőszobában. Nem tudtam, mi a pesszá- 
rium, de bántott, hogy szüksége van az érzékei 
pezsdítésére. Nem sokat jelenthetek neki -  gon
doltam levertem A zuhany behallatszott a háló
szobába, felvillanyzott egy kicsit. Elkezdtem fel- 
alá járkálni az ágy körül. Csodálkoztam, milyen 
egyszerűen ment az egész!

Levetkőztem, s bebújtam a takaró alá. Maya 
visszajött és mellém bújt. A fejemet telt, párnás 
kebléhez húzta, s csukott szememet csókolgatta. 
Lenyúltam, hogy megkeressem a rejtőző bejára
tot. Könnyű volt megtalálnom, mert körülötte 
melegebb volt a teste. Azt mondják, halála pilla
natában az ember egész élete végigfut a szeme 
előtt. Egy ízben magam is tapasztaltam ezt. Az 
osztrák Alpok kanyargó hegyi ösvényein, az orosz 
és a német hadsereg közt, a senki földjén, mikor 
egy visító srapnel száguldott koponyám felé, meg
villant -  mint egy roppant, mennyboltszéles mo
zivásznon -  életem tizenegy és fél esztendejének 
minden eseménye. Miközben Maya mellett fe
küdtem, szorosan hozzásimulva, megint felrém- 
lett előttem az egész múltam -  de most nem a 
halál, hánem az élet kapujában. Láttam a szom
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széd kislányt, akivel doktorosdit játszottunk öt
éves koromban. Azóta teljesen megfeledkeztem 
róla, most azonban egyszerre csak itt volt velem: 
megint összehasonlítottam azt az alig látható kis 
rést a hasa alatt az én apró fütyülőmmel. Alig 
volt különbség kettőnk között... de kis barátnőm 
anyukája jól elvert bennünket, mikor kiderült, mit 
játszottunk. Anyám fodros ruhájú barátnői is fel
tetszettek szemem előtt... És éreztem a grófné 
testét, ahogy megfeszült, mikor rátörtem a 
zuhany alatt. Újból láttam a Mozart kisasszony 
fehér selyembugyiján áttetsző sejtelmes sötét 
árnyékot, s magam alatt éreztem a tizenöt éves 
Julika hűvös, mozdulatlan testét, melybe nem 
tudtam behatolni. Meddő próbálkozásaim em
lékképei megbénítottak, s néhány, végtelen 
hosszúnak tűnő percig tehetetlenül hevertem. 
Maya, mintha megérezte volna, mi megy végbe 
bennem, meleg ujjaival a nyakamat és a 
gerincemet simogatta, míg csak ismét peckesedni 
nem kezdett bennem a virtus.

Bevezetett magába. Mihelyt benne voltam, 
olyan boldogságot éreztem, hogy mozdulni se 
mertem: attól féltem, mindent elrontanék. így 
maradtunk csodálatos bénaságban, amíg egy nagy 
csókot nem cuppantott a fülembe.

-  Mozgok egy kicsit, jó? -  suttogta.
Alighogy megmozdult, drága, forró testébe ön

töttem mindenem.
Maya szenvedélyesen megszorított, mintha éle

tének legnagyobb élményéért lenne nekem hálás. 
El is hittem és nagyon büszke voltam magamra. 
Megkérdeztem, nem zavarja-e a kettőnk közti 
korkülönbség.

73



-  Miért? Hát nincs nekem jó dolgom? -  kér
dezte, még mindig suttogva. -  Önző cafka va
gyok én. Semmi más se érdekel, ha kéjeleghetek.

Ettől megint felágaskodott bennem a vágy. Sze
retkeztünk napfényes délutántól sötét estig. Nem 
sok újat tanultam annak az emlékezetes napnak 
időtlen órái óta. Maya mindenre megtanított, 
amit csak tudni lehet. Nem is helyes kifejezés az, 
hogy „megtanított”. Valójában csak élvezetet szer
zett magának és nekem: észre se vettem, hogy mi
közben felfedezem egy ismeretlen világ útjait, 
megszabadulok tudatlanságom terhétől. Maya 
minden mozdulatot élvezett -  azt is, ha épp csak 
megérintette testemet. Nem tartozott azok közé, 
akiket kizárólag az orgazmus érdekel, mint egy 
fárasztó munka egyedüli eredménye. Mayával a 
szeretkezés szövetség volt -  nem két idegen ön
kielégítése a közös ágyban.

-  Most figyelj! -  szólt, mikor élvezni kezdett. 
-  Örülj a munkádnak.

Az egyik rövid pihenő során megkérdeztem, 
mikor határozta el, hogy lefekszik velem. Vajon 
akkor, mikor már-már lemondtam a dologról, s 
megkérdeztem, tovább akar-e aludni?

-  Nem. Sokkal korábban. Amikor azt mond
tam, hogy nagyon gyorsan nősz és odaállítottalak 
a levélszekrény mellé.

Elnémultam a meglepetéstől. Hiába viaskod
tam magammal, nem volt rá szükség. És mennyi 
időt veszítettünk! De hát miért nem adott valami 
biztató jelet?

-  Azt akartam, hogy te kezdjed. Sokkal jobb 
neked, ha te magad veszed rá a nőt. Különösen 
az első alkalommal. Béla sosem heverte ki, hogy
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egy kurva feküdt le vele először, pénzért. Téged 
nem fog ilyen emlék gyötörni. Büszke lehetsz ma
gadra.

-  Honnan tudod, hogy büszke vagyok?
-  Hát fogtál egy jó nőt, nem?
így hízelgett mindkettőnknek. Átkulcsolt, kar- 

ral-combbal, s mielőtt tudtam volna, mi történik, 
megfordultunk. Fölém került és fészkelődött, 
hogy ébresztgessen. „Most lazsálhatsz egy kicsit -  
mondta. -  Most majd én tornászom.”

Akkor hagytuk csak abba, mikor Maya meg
éhezett. Miközben valami harapnivalót készített, 
azt tanácsolta, öltözzem fel, menjek le, s nyugtat
gassam meg anyámat, hogy nem vesztem el. Azt 
is hozzátette, hogy visszajöhetek, mert a férjének 
szeretője van (amit sejtettem), s ma nála tölti az 
éjszakát. „Nem értem, hogyan hagyhat magadra 
az az ember egy másik nő miatt!”

-  Hát... nem tudom... nagyon csinos a lány -  
mondta Maya tárgyilagosan, a neheztelés minden 
jele nélkül.

Hála annak a csinos lánynak, együtt tölthettük 
az éjszakát. Lementem, hogy beszéljek anyám
mal. Be se mentem, csak az ajtóból szóltam be, 
hogy itt vagyok az épületben, ne virrasszon miat
tam és ne aggódjék.

Miközben felszaladtam a lépcsőn, vissza Mayá
hoz, megfogadtam magamban, hogy másnap ve
szek valami szép ajándékot anyámnak.

Maya vacsorát főzött, aztán újra lefeküdtünk -  
csak hogy érezzük egymást és beszélgessünk. 
Mondtam persze neki, hogy szeretem -  ami igaz 
is volt, és igaz mindmáig - ,  s faggattam, hogy 
szeret-e ő is.

75



-  Szeretlek -  mondta komolyan de a sze
relem ritkán tart sokáig... s az a baj, hogy lehet 
egyszerre többet szeretni.

-  Azt akarod mondani, hogy van még egy sze
retőd? -  kérdeztem megdöbbenve.

Tágra nyitotta a szemét.
-  Hát a férjem -  felelte - ,  de ne törődj vele. 

A legtöbb ember azért él állandó zűrzavarban, 
mert mindenkit csak magának akar. Én nem bá
nom, hogy Bélának van szeretője. A szerelemben 
nem szabad önzőnek lenni.

Azt is mondta, szeretné, ha volnának gyerme
keik, s már arra gondolt, hogy elhelyezkedik mint 
takarítónő.

-  Mikor?
-  Nem most. Majd akkor, ha itt hagysz valami 

lányért.
Tettekkel próbáltam bizonyítani, hogy szó se 

lehet róla. Oly hűséges voltam, aludni se hagy
tam, amíg fel nem kellett kelnem, hogy induljak 
az iskolába.

Sosem mehettünk el együtt sehová. Maya azt 
mondta, az bántaná Bélát. Ebből gyanítottam, 
hogy a férje tudott ügyünkről. Béla mindig na
gyon udvarias volt, ha találkoztunk, de többnyire 
tapintatosan távol maradt. A négy fal között min
denünk megvolt, ami kell: étel-ital, zene, köny
vek, egy jókora ágy. Nemcsak szeretkezéseink él
nek erősen emlékezetemben: az is, ahogy össze- 
dörgölőztünk és szimatoltuk egymást, mint a ku
tyák. Élénken emlékszem arra a szokásunkra, 
hogy együtt vágtuk le lábunkról a körmöt. Eköz
ben karjaink és lábszáraink úgy összekuszálódtak: 
csoda, hogy többször meg nem vágtuk egymást.
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Mindez nyilván‘hatott egész megjelenésemre, 
és viselkedésemre. Észrevettem, hogy a nők kez
denek felfigyelni rám. Talán, mert eltűnt arcom
ról a bátortalanság. Továbbra is szívesen jártat- 
tam szememet a nőkön -  de már nem állt görcs 
a gyomromba. Nem keseregtem utánuk.

Az iskolában tanáraimat meglepte, milyen ma
gabiztosan viselkedem. Csakhamar megállapítot
ták, hogy „vezetésre termett egyéniség” vagyok.
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A szabad szerelemről 
és a magányról

„Édes a bosszú -  nők számára főleg!"
LORD BYRON

Mióta Maya szeretője lettem, minden asszony
ban csodálatos képességeket sejtettem. Épp mert 
Mayát oly tökéletesnek találtam, úgy gondoltam, 
a formák és hajszínek izgalmas sokfélesége mö
gött minden nőben tökéletes asszonyiság rejlik. 
Azt hiszem, sok érett asszony azért idegenkedik a 
fiatal férfiaktól, mert tudja, hogy a legcsodálato
sabb tulajdonságok sem hatnak olyasvalakire, 
akinek még nincs elég tapasztalata az összeha
sonlításhoz. Ugyanezen okból férfiaknak 
ajánlatos óvakodni a lányoktól. Ahogy Klári, 
Maya unokahúga szokta mondani: „Az ember 
nem számíthat a fiatalokra.”

Klári általában hetenként egyszer jött Mayához 
látogatóba. Szemmel láthatóan kihozta a sodrá
ból, hogy engem mindig ott talált. Hosszú ujjú, 
magas nyakú ruhákat viselt, amelyek inkább lep
lezték karcsú, vonzó alakját. Fekete haja mindig 
gondosan meg volt fésülve, mintha éppen akkor 
jött volna a fodrásztól. Néhány esztendővel fiata
labb volt Mayánál. Kerek babaarcát két komoly, 
fekete szemöldök árnyékolta.

-  Remélem, nem haragszol meg rám, ha őszin-
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tén megmondom a véleményemet -  szólt egy al
kalommal Klári Mayához, azt gondolva, hogy al
szom a hálószobában. -  Te teljesen elvesztetted 
az eszedet, hogy erre a fiúra pocsékolod az idő
det El kellene válnod, és egy rendes férjet keres
ned. Ha egyszer lefekszel egy gyerekkel, -  meg
értem. Elvégre kíváncsiság is van a világon. De 
belekeveredni vele egy ilyen állandó kapcsolatba, 
őrültség. Nincs sok vesztegetni való időd, ezt te is 
jól tudod!

Mikor beléptem a nappaliba, és ezzel félbesza
kadt a beszélgetésük, Klári leereszkedő mosollyal 
köszöntött. Csinos volt, de áradt belőle a rosszin
dulat. Miután elment, veszekedtünk Mayával.

-  Ugyan, hagyd már abba -  mondta végül. -  
Klári jót akar.

-  Gyűlöli minden porcikámat!
-  Dehogy gyűlöli! Az. unokahágom, a javamat 

akarja. Ez csak természetes, nem? Fél, hogy szá
mítok rád és csalódni fogok. És igaza van.

-  Nincs igaza.
-  Dehogy nincs!
-  Tessék, itt van! Ezt mondom! Ellenem uszít!
-  Semmit nem mond, amit nem tudtam az első 

naptól kezdve. Mégis megvagyunk, nem? Hidd el, 
csak jót akar.

Ezzel megcsókolta az orrom hegyét: általában 
így szokta lezárni a vitáinkat.

Azt azért nem szerette, hogy Klári aggódjon ér
te. Nem bírta szó nélkül a sok jó tanácsot. Ha 
Klári rákezdte, Maya elásította magát és panasz
kodott, hogy az éjjel nem hagytam aludni. Hadd 
tudja Klári, hogy ő nem semmiért vesztegeti ve
lem az idejét. Ha nem voltam jelen, Maya olyan
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nagyokat mondott, amik még egy halvérű apáca 
kétségeit is eloszlatták volna. Meg akarta vadítani 
az unokahúgát. Egy alkalommal kihallgattam a 
beszélgetésüket. Maya arról mesélt Klárinak, 
hogy harmadszorra, negyedszerre -  két óra 
hosszat egyfolytában bírom a szeretkezést.

Maya kegyetlenkedő túlzásai megbolygatták 
Klári képzeletét: többször észrevettem, hogy ta
nulmányoz, és nem kapja el a tekintetét, ha a sze
münk összeakad. Minduntalan szóba hozta a saját 
szerelmi életét - olyankor is, mikor ennek semmi 
köze sem volt beszélgetésünk témájához. Egy íz
ben, vacsoránál csak úgy csevegve (ha pirulva is) 
elmondta, hogy a férje éjszaka még álmában meg
kefélte, de reggel semmiképpen nem akarta elhin
ni, hogy csinált valamit. Nem tudom, igaz volt-e, 
vagy Klári csak a szexre akarta terelni a szót. Annyi 
bizonyos, hogy miközben mesélt, olyan olvatag és 
átszellemült lett, mintha éppen szeretkezett volna. 
Ugyanakkor egyenesen ült az asztalnál, és kecses 
eleganciával szeletelte tányérján a húst. Megbű
völve néztem, mert lehetett látni az arcán, hogy át
nedvesedik rajta a harisnyanadrág.

A Klárival kialakuló barátkozásban főleg az 
volt az érdekes, hogy végre félelem nélkül tudtam 
közeledni egy nőhöz. Olykor -  csak úgy önfeled
ten -  fél karral barátilag átöleltem. Más volt, 
mint Maya, ez izgatott. Mindig ellökött magától, 
de nevetett. Egy ízben, míg unokanővére a fürdő
szobában volt, megjegyezte: „Azt hiszem, kezdem 
érteni Mayát...” Aztán hirtelen témát váltott.

Semmi nem történt, mígnem egy szombat dél
után Klári túl korán érkezett meg vacsorára. 
Maya éppen indulóban volt vásárolni. Elkísérsz,
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kérdezte, de Klári mondta, hogy ma nem, mert 
nagyon fáradt.

Egyedül maradtunk a lakásban, várhatóan leg
alább egy órára.

-  Rám vagy bízva -  mondta erőltetett neve
téssel. -  Nos, mit csináljak veled? Mondjad!

Nem a nevetéstől remegett a teste. Megint ellá
gyultak, eltorzultak a vonásai. Akkor is, azóta is, 
megbolondít, ha egy felöltözött nő levetkőzi az 
arcát. S Klári azt kérdezte, mit csináljon velem!

-  Csábíts el!
Elkomolyodott.
-  Nagyon csodálkozom rajtad, András.
-  Azt kérdezted, hogy mit csinálj velem...
-  Baráti beszélgetésre gondoltam.
-  Mi lehetne barátibb, mint ha arra kérlek, 

hogy csábíts el!
-  Maya mondta, hogy neked semmi se elég, de 

ez azért mégiscsak túlzás!
-  lepjük meg egymást! -  mondtam.
-  Nincs tebenned semmi érzés. Semmi 

erkölcsi érzék. S engem is magad után ítélsz meg! 
Én szeretem a férjemet. És szeretem Mayát is. 
Egyiküket sem csalnám meg, még akkor sem, ha 
szeretnélek. Nem is értem valójában, hogyan 
képes Maya így kitartani melletted. Hogy nem ér
demied meg, az biztos. S elárulhatom, hogy ezt 
meg is mondtam neki. Egy rendes férfit kellene 
keresnie, akiért otthagyhatná a férjét!

-  Talán meg is teszi.
-  Egyelőre nem sok jelét mutatja. Már egy tel

jes évet rád pocsékolt az életéből! És mi köszöne
tét kap érte? Elcsábítanál az ő lakásán. Elég íz
léstelen, nem?
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Láttam rajta, hogy komolyan gondolja, amit 
mond, és valójában egyetértettem vele. De mi
közben ebben a tónusban folytattuk a társalgást, 
mindketten sápadtunk és pirosodtunk, s egyre 
gyakrabban. Klári végül felállt a karosszékbői, a 
könyvszekrényhez lépett és a könyvek címeinek 
tanulmányozásába mélyedt. Amint ott állt, az az 
érzésem támadt, arra vár, hogy odamenjek, ha 
nem akarja is kifejezetten. Csak az öregkor tudott 
volna visszatartani. Odaléptem, megcsókoltam a 
vállát, mire elhúzódott tőlem.

-  Rémes vagy. Egyébként akkor sem rosszal
kodhatnánk, ha akarnám... éppen menstruálok.

Kegyes hazugság volt ez. Nyilván megkönnyeb
bült volna, ha elhiszem, de nem hittem el (vagy 
inkább nem törődtem vele).

-  De nincs hol -  mondta, amikor már alig volt 
ruha rajtunk. -  Nem mehetünk a Maya ágyába.

-  Nem bontjuk meg az ágyat.
Tovább nem  is próbált ellenállni. Szeretkezés 

közben nem kellett szándékosan mozognunk: tes
tét az első pillanattól meg-megújuló robbanások 
rázkódtatták. Már előre tudtuk, hogy nem lesz 
folytatás. C engem erkölcstelennek tartott, én 
meg őt butának, s elkapott mindkettőnket az egy
szer és mindenkorra szóló ölelés lázas rohama.

Maya hamarább tért vissza a bevásárlásból, 
mint vártuk. Amikor kezében a csomagokkal 
megérkezett, ott talált minket, az ágya tetején.

-  Nahát! -  mondta. -- Örülök, hogy már nem 
gyűlölitek egymást. Sőt! Ha olyan jó a mulatság, 
gondolom, én is beszállok.

-  Gyere, gyere -  hebegtem esztelenül.
Maya megfordult és becsukta maga mögött az
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ajtót. Klári leugrott az ágyról, sietve felöltözött és 
elment.

Egy kis idő múlva előmerészkedtem a hálószo
bából. Az én kedves szeretőm a lemezjátszó előtt 
ült, zenét hallgatott, közben olvasott, s meg-meg- 
szívta az ujjai közt tartott alkalmi cigarettát. 
Ahogy megláttam ott az aprócska karosszékben, 
közelébb léptem és lehajoltam hozzá. Mielőtt 
bármit mondhattam volna, elhallgattatott.

-  Ne vágj olyan tragikus képet. Az én hibám. 
Hamarabb jöttem haza, mint kellett volna.

-  Szeretlek.
-  Miért vagy zavarban? Nem én mondtam ne

ked, hogy lehet egyszerre több embert is szeret
ni? Én nem vagyok önző, nem sajnálok tőled egy 
kis mulatságot.

Megcsókolta az orrom hegyét, hogy jelezze: 
nem haragszik, aztán felkelt a karosszékből, hogy 
kicsomagolja a vásárolt portékát. Különféle felvá
gottakat hozott, friss zöldségféléket és gyümöl
csöt, paprikás kolbászt, marhasültet, gyöngyhagy
mát, uborkát, jókora paradicsomokat, őszibarac
kot, szőlőt. Mindent felfaltunk, s mindent dicsér
tünk. Milyen fölséges íze van ennek is, annak is. 
Hatalmas étvágya volt mindkettőnknek.

Kapcsolatunk attól a naptól kezdve alig észre
vehetően bár, de megváltozott. Maya nem tett so
ha szemrehányást, úgy tűnt, nem is kedvel kevés
bé -  sőt szeretkezéseink inkább hevesebbekké 
váltak - ,  de mind kevesebb ideje volt számomra. 
Egyre gyakrabban akadtak hangversenyek, színi
előadások, baráti összejövetelek, amelyekre „mu
száj volt elmennie”. Érdekes módon többnyire ép
pen Klárival együtt ment el szórakozni. Kapcsola-
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tűk helyreállt, bár Klári sosem volt látható Maya 
lakásában, mikor én ott voltam.

Két hónappal később egy idegen férfit találtam 
a nappaliban. Kávéztak Mayával. Maya úgy kon
ferált be, mint egy házbeli diákot, aki könyvet 
szokott kölcsönkérni tőle. Az idegent „régi barát
jaként” mutatta be nekem. Visszatértem eredeti 
szerepkörömbe: kértem kölcsön két könyvet és 
távoztam.

Maya elkísért az ajtóig.
-  Ne vágj pofákat! -  súgta a fülembe. -  Épp 

úgy szeretlek, mint eddig.
Gyengéden megcsókolta az orrom hegyét, s az

tán eltolt magától. Azelőtt kedveltem az ilyen 
orrcsókot -  de most úgy éreztem, mintha pofon 
ütött volna.

Lementem a lépcsőn, s mihelyt el tudtam sza
badulni anyámtól, a szobámba mentem és síiya 
fakadtam. Sajnáltam és gyűlöltem magamat. Át- 
kozódtam, fogamat csikorgattam. Azóta is jó né
hányszor jártam így, amikor kedveseim megta
gadtak és egyedül maradtam, mert a kelleténél 
jobban kedveltem a nők társaságát.
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A hiúságról és a reménytelen 
szerelemről

„...Ö az i Csupa l,
kelleme, csupa i,
ó az / csupa o,
dallama, csupa a,
mint ódon csupa tej,
ballada, csupa kéj.
úgy sóhajt, csupa jaj.
Hona. Hona..."

KOSZTOIANYI DEZSŐ

„Ez a legrosszabbfajta szerelem -  elveszi 
az ember étvágyát."

HONORÉ DE BALZAC

Tavasszal Maya kiadta az utamat. Nyáron szor
galmasan tanultam: a középiskola utolsó két osz
tályát egyszerre akartam elvégezni, hogy ősszel 
beiratkozhassam az egyetemre. Leérettségiztem 
és sikeresen letettem az egyetemi felvételi vizsgát 
is, de nem volt sikerem egyetlen nővel sem, s ma
gányos hónapok után hirtelen beleszerettem Ho
nába. Elszántan, reménytelenül -  és minden bá
torítás nélkül.

Olyasféle érzelmi csapdába kerültem, mint a 
titkárnő, aki írt az újság tanácsadó rovatához egy 
férfi kollégájáról. A férfiú néha beszélget vele a 
hivatalában, s egyszer már elvitte valahová ebé
delni. „Kedves és barátságos hozzám, de kollégá
nak tekint, nem nőnek, pedig reggel kilenctől dél-
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után ötig egymással szemközt ülünk a kettős író
asztalnál. Kedves Anna (így hívják a rovatvezetőt), 
nagyon szerelmes vagyok belé -  mit tegyek, hogy 
felkeltsem az érdeklődését?” Az efféle elszánt 
szenvedélyt könnyen fel lehet ismerni arról, hogy 
akik megkapták -  ha nem is mondják ki - ,  szentül 
hiszik: kell valami megoldásnak lennie! Ideáljuk 
nyilván csak azért nem hederít rájuk, mert nem ké
pesek tudomására hozni, milyen nagyszerű társat 
kínál neki a szerencse. Ha fel tudnák tárni előtte 
legbelsőbb valójukat, ha rá tudnák ébreszteni ér
zelmeik mélységére... hogyan is tudna ellenállni? 
Nincs határa az efféle optimizmusnak.

Ilonát a Lukács fürdő uszodájában pillantottam 
meg, egy téli kora délutánon, amint kedvesen in
teget felém. Két előadás közt oda jártam úszni. 
Remek hely! A török korból származik, később 
alakították át nyilvános uszodává. A medence 
szomszédságában gyógyító gőz- és kádfürdők is 
vannak. Hétvégeken és ünnepnapokon zsúfolt az 
uszoda, de munkanapokon csak ráérő emberek 
látogatják: menő futballisták, művészek, művész
nők, az olimpiai úszóválogatott tagjai, egyetemi 
tanárok, néhány egyetemi hallgató -  és a legdrá
gább prostituáltak. A társaság fele igen vegyes, 
ám tagjainak van egy közös vonása: a bajokkal 
mit sem törődve igyekeznek habzsolni az életet. 
A nők a sztálinista rémuralom és a dühödt purita
nizmus legrosszabb éveiben is olasz stílusú bikini
ket viseltek itt. Abban az időben ehhez még Nyu
gaton is némi merészség kellett -  az 1950-es 
évek Budapestjén pedig egyenesen rezsimellenes 
tüntetésnek számított. Ha az ember hétköznap 
délutánonként elment a Lukácsba, szinte úgy
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érezte, hogy elhagyja Magyarországot. Elszakad
tunk a szürke, sztálinista országtól: az ódon, dí
szes török falak mögé húzódtunk, amelyek külö
nös hangulatukkal arra emlékeztettek, hogy min
den idegen megszállás múlandó.

Úszás után a medence szélén szoktam üldögél
ni. A csaknem meztelen nőket nézegettem, amint 
a fürdőből szállongó párák között mozognak. 
Egyetlen dicsőséges, de immár tovatűnt szerelem 
magányos veteránjaként méláztam ott, nézegetve 
az előttem elvonuló női testeket. Azon a bizonyos 
januári délutánon árván és egyre türelmetleneb
bül meresztgettem a szemem. A nők semmi ér
deklődést sem tanúsítottak irántam. Nedves bő
rük áthatolhatatlan páncélként csillogott.

És egyszer csak ott volt Ilona.
Integetett nekem a medencéből. Kiemelte kar

ját a vízből, s ettől az egyetlen mozdulattól, szinte 
varázsütésre vad remény áradt el bennem. Alig 
ismertem Ilonát, alig emlékeztem az arcára, de 
miközben fehér fürdősapkájában, két hosszú kar
jával a vizet hasítva felém úszott, már el is hatá
roztam, hogy ágyba viszem.

-  De jól esik ismerős arcot látni -  mondta, 
mit sem sejtve mi vár rá, miközben felhúzódzko- 
dott a medence peremére, velem szemközt. -  
Fogadni mernék, hogy nem ismersz meg.

Az, hogy Ilona megismert engem -  habár ad
dig alig néhány mondatot váltottunk egymással 
valami ifjúsági összejövetelen - ,  vérmes remény
nyel töltött el. Gondoltam, mély benyomást tet
tem rá. Végigtapogattam a tekintetemmel -  s 
már abban a pillanatban éreztem az ágaskodó 
férfivirtust.
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Ilona levette fürdősapkáját, a fejét félrebillent
ve kirázta füléből a vizet, aztán lehuppant a már- 
ványpadra, és visszafojtotta a lélegzetét csuklás 
ellen. Mikor mindezzel végzett, a hátára fordult 
és nézte a mennyezetet. A medence gőzölgőit, de 
kint havazott.

A tél keserveiről beszélgettünk, és egyetemi 
pletykákkal traktáltuk egymást. Kiderült, hogy 
Ilona könyvtáros, egyik professzorom menyasszo
nya, és éppen szabadságon van.

Húszas éveinek vége felé járt, de fiatal lánynak 
látszott. Karcsú, izmos teste volt, kicsiny, rezgő, 
teniszlabda keblekkel. Vakítóan fehér bőrét itt- 
ott szeplők díszítették. Vörös haját lófarokba köt
ve hordta. Szája túlságosan nagy volt gyengéd vo
nalú, ovális arcához képest. Kihívóan ívelt ajkai 
sosem zárultak teljesen. Köztük az önfeledten 
nyíló rés mintha az egész test nevében ajánlko
zott volna. Gondoltam, ennél nincs semmi 
szexibb a világon. A medence szélén feküdt: nem 
volt elég hely, hogy kinyújtózzék, lábát fel kellett 
húznia. Ettől a hasa befelé hajlott, és a hajlás 
még inkább kiemelte amúgy is duzzadt Vénusz- 
dombját: izgatóan domborodott a fekete szatén 
bikini háromszöge alatt. Néhány szőrszál elszaba
dult, s parányi vörös indaként kandikált elő.

-  Legszívesebben megerőszakolnálak -  val
lottam be, hirtelen félbeszakítva csevegésünket.

-  Éreztem, hogy nagyon erősen nézel -  felelte 
olyan természetesen, mint aki egy fogas kérdésre 
hirtelen megtalálja a választ. Nem lehetett szá
mára fontos kérdés: nyugodt volt a hangja.

Nem omolhat a karjaimba az első szóra -  
mentegettem magamban. Nem lehet biztos ben
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ne, hogy nem fogok-e fecsegni az egyetemen. A 
pletyka nyilván eljutna a vőlegénye fülébe. Igaza 
van, hogy elővigyázatos. Akkor még nem volt 
szándékomban feleségül venni, és megértettem, 
hogy nem akarja elrontani az ügyét Hargitay pro
fesszornál.

-  Nagyon hízelgő, amit mondasz -  jegyezte 
meg szárazon, amikor már egész sor bókot kivág
tam.

-  Hízelgő? -  tűnődtem.
Ha megláttam egy nőt, aki tetszett nekem, min

dig az volt az első, hogy a szemébe néztem. Abban 
reménykedtem, hogy felfedezem benne azt a bizo
nyos hívogató csillogást. Ezúttal azonban nem így 
történt. Amikor Ilona arcába tekintettem, mindig 
a száját néztem, a szeplős orrát meg a szeme kör
nyékét. Sosem néztem szemébe. Csaknem egy 
óra hosszat kuporogtam mellette a medence szé
lén, és szerettem volna hinni, hogy combjainak 
egy-egy mozdulatával nekem szóló elfojtott vagy 
legalábbis tudat alatti vágyát fejezi ki.

Amint a kopott márványpadon feküdt felhúzott 
lábakkal, időről időre összevonta, majd megint 
széttárta térdeit. Miközben hol elrejtette, hol fel
tárta a combjai közét, az izmok úgy mozogtak bő
re alatt, mintha szeretkezett volna. Figyeltem a 
teste hullámzó mozgását, és valóban szerettem 
volna megerőszakolni. A medence körül lebzselő 
emberek kiáltozása, nevetése mintha csak arra 
biztatott volna, hogy ne sokat teketóriázzak, ha
nem kapjam el -  és rajta! Azon tűnődtem, hogy 
legjobb volna rávetni magam, és megdugni a vé
kony fekete szaténon keresztül. Minthogy azon
ban mégsem erőszakolhattam meg, hát belesze
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rettem. Karcsú karja felé nyúltam, amely mozdu
latlanul feküdt közöttünk, és ujjaimmal óvatosan, 
könnyedén cirógatni kezdtem. Amikor eljutottam 
a kezéig, úgy éreztem, mintha hosszú, keskeny uj
jaival ő simogatna. Ettől elmúlt a bennem támadt 
erőszak, felengedtem, mintha valami rövidre zár
ta volna a testemben felgyűlt feszültségek áramát. 
Csendes, mélabús boldogság töltött el.

-  Mikor láthatlak újra? -  kérdeztem Ilonát, 
amint felállt és távozni készült az uszodából. Mi
vel korábbi, szerencsés kimenetelű ügyeim során 
megtanultam, hogy legjobb nyíltan kimondanom, 
amit gondolok, megeresztettem néhány olyan bó
kot, ami után semmi kétség sem lehetett szándé
kaim iránt. De mindezzel egyelőre még csak egy 
randevút sem sikerült elérnem.

-  Hát... időnként eljövök ide. Majd összefu
tunk valószínűleg.

-  De hát mit lehet egy uszodában csinálni?
-  Most már tényleg hülyéskedsz -  mondta, 

miközben fürdősapkájával eltakarta a bikini alól 
kibújó teniszlabdái felső részét. Zavartnak lát
szott. Késő volt, mennie kellett, randevúja volt a 
vőlegényével.

-  Szívesen találkoznék veled -  feleltem ka
pásból.

-  Nem csinálok terveket előre.
-  Nem veszel engem komolyan! -  mondtam 

szemrehányóan.
-  Szép bók volt, hogy szeretnél megerőszakol

ni. De hagyjuk ennyiben. Ne rontsuk el. Legyünk 
barátok. Jó?

Ilona egy kicsit semmibevevően, gonoszkodva 
mondta ezt, láthatóan élvezte. Egyelőre be kell
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érnem azzal, hogy az uszodában találkozunk -  
gondoltam.

-  Legalább azt mondd meg, mikor jössz legkö
zelebb úszni? -  erősködtem.

Türelmetlen sóhaj volt a válasza.
-  Ha annyira szeretnél látni, majd meghívlak 

az esküvőnkre.
Már megtanultam, hogyan kell beszélni a nők

kel, de még nem tudtam, hogy hallani is kell, amit 
mondanak. Jól ismertem Hargitay professzort: ta
nítványa voltam és tagja egy kutatócsoportnak, 
amelyet ő vezetett. Igyekeztem megbarátkozni 
vele. Gyakran felkerestem sivár, egyszobás laká
sában, amely annyira nem illett Ilona egyéniségé
hez, hogy ebből némi bátorítást merítettem. A la
kás egy kicsiny, levegőtlen alkóvból, apró és ko
szos konyhából és egy hálószobának is használt 
nappaliból állott, amelyben oly sok bútor volt, 
hogy az embernek arra kellett gondolnia, valami 
szegény nagynénitől örökölhette a professzor ezt 
a silány holmit. A szoba zsúfolva volt kényelmet
len székekkel és rozoga asztalokkal. Számtalan 
kis lámpa is volt a szobában, túlméretezett, rojtos 
ernyővel. Csupán a tömérdek könyvből és kivá
gatból lehetett sejteni a lakás tulajdonosának fog
lalkozását -  a papírtömeg az ablak mellett lévő 
íróasztal felől alázúdulva szinte elárasztotta a 
szobát. A vörös hajú, szeplős lánynak, aki annyira 
hívogatón nyitotta-csukogatta a combjait, olyan 
vőlegénye volt, akinek egy rendes ágy sem jutott. 
Egy ócska, fiókos heverője volt, amit éjszakára ki 
lehetett nyitni. Semmiképpen sem tudtam elkép
zelni, hogy álmaim vérbő istennője hogyan tudna 
meglenni ebben a koszos, rendetlen lyukban.
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Ilona éppen a takarítással vesződött, amikor 
végre sikerült egyszer ott találnom. Hargitay pro
fesszor mellé telepedtem a heverőre. Ott ültünk 
és régi európai szokás szerint tétlenül néztük, 
amint szegény nő megpróbál rendet teremteni a 
szobában. A poros ablakon át beszűrődő fényben 
titokzatos, vonzó angyalnak tűnt, aki a pokoli 
kosz hatalmaival viaskodik. Fehér blúza alatt 
nem hordott melltartót, és a két kis keble őrjítően 
rezgett, miközben fel-le hajolt, hogy helyükre rak
ja a dolgokat.

-  Remek alakja van -  mondtam a házigazdá
nak, persze már csak azért is, hogy emlékeztes
sem Ilonát iránta táplált érzelmeimre.

-  Igen... nagyon vonzó -  mondta a professzor 
rábólintva, nálam sokkal kevésbé lelkesen. Jóké
pű, szőke, kék szemű férfi volt, harmincas évei 
elején járhatott. Valamivel testesebb volt a kelle
ténél, de ettől csak erősebbnek, tekintélyesebb
nek tetszett.

-  Mit beszéltetek rólam? -  kérdezte Ilona, 
mikor végre ő is leült egy székre, hogy kifújja ma
gát. Visszagondolva a találkozásainkra, úgy tűnik, 
jobbára ebből állt a kapcsolatunk: én néztem őt 
-  ő meg dolgozott vagy ült és próbálta visszakap
ni a lélegzetét.

Az alakjáról kezdtünk vitatkozni. Erről a témá
ról Ilona is szívesen beszélt.

-  Nem értem, miért panaszkodnak a kis mellű 
nők? -  jegyezte meg eg)' alkalommal. -  Á, a kis 
mell éppen olyan vonzó, mint a nagy, ha az em
ber nem hord melltartót. Vegyük például az én 
mellemet. A két keblem olyan kicsi, hogy szinte 
nem is látszik, gondolhatná valaki. De én nem
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érzem ennek hátrányát. A férfiak csak erősebben 
megnéznek és megkeresik.

Végül rám mutatott:
-  Látod, itt van András, eleven tanúja annak, 

amit mondok.' Olyan erősen bámul engem, hogy 
szinte lyukakat éget a blúzomba, amilyen parázs 
szeme van!

-  Nagyon kérlek, Ilona, ne hozd zavarba And
rást! -  mondta a professzor, mélyet sóhajtva.

Amióta megláttam Ilonát az uszodában, nem 
próbálkoztam más nőknél; folyton-folyvást csak 
őrá gondoltam. Sokszor mondogattam magamnak 
a nevét, mint egy imádságot. Vőlegénye említette 
egyszer Kosztolányi versét. Megkerestem, megta
nultam s utána azt is elimádkoztam naponta 
többször-.

Müezzin 
zümmög így:
„La illah 
ü’ Allah”, 
mint ahogy 
zengem én,
Ilona,
Ilona.
Néha sikerült kivernem Ilonát a fejemből, de 

utána olyan hirtelen, olyan erővel tört rám az em
léke, mint valami szívroham.

„Felesleges harmadik” lett belőlem. Hol szín
házba mentem velük, hol vacsorázni Hargitay la
kására -  de mindig a professzor hívott meg. Ho
na csak eltűrt. Nem nagyon szívesen.

-  Azt hiszem, a diákbarátod szégyentelenül 
szerelmes belém -  mondta egy este panaszosan 
Hargitaynak, miközben rántott húst rakott a tá-
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nyárjainkba. -  Próbál megerőszakolni a tekinte
tével. Fárasztó. Unom. Nem ártana, ha egy kicsit 
féltékenyebb lennél, és kiadnád az útját!

-  Hona csak tréfál -  nyugtatott meg a pro
fesszor, barátságosan pillantva rám kék szemével. 
-  Nem kell komolyan venni!

Le voltam forrázva, és elmaradtam tőlük. Fel
adtam a reményt? Nem. Éppen ellenkezőleg. Ab
ból, hogy Hargitay professzor inkább volt hajlan
dó tiszteletben tartani érzelmeimet, mint Ilona, 
én arra következtettem, hogy nem igazán szerel
mes, s bár Ilona nem hajlandó elhagyni a vőlegé
nyét a kedvemért -  Hargitay ejti majd Ilonát egy 
másik lány kedvéért. így okoskodtam, s így szőt
tem boldog álmokat arról a napról, amikor végre 
férj és feleség leszünk. Az álmodozás adott erőt a 
távolmaradáshoz. Úgy véltem, jobb, ha nem talál
kozom vele az átmeneti időszakban, amíg még 
Hargitay professzor menyasszonya.

Amikor már nem bírtam nem látni Ilonát, 
összeszedtem a bátorságomat, s elmentem hozzá
juk meghívás nélkül. Ilona nyitott ajtót, mezítláb, 
kipirult arccal, fátyolos tekintettel, mintha éppen 
most szeretkezett volna. A száján nem volt rúzs, 
és testét a vőlegénye esőkabátja takarta. Sohase 
láttam még ilyen elkeserítően kívánatosnak. Kö
vettem a szobába, ahol a kinyitott heverő látvá
nya fogadott. A lepedő nedves volt és gyűrött. Az 
egyik párnát valamelyikük a szekrény tetejére 
dobta, a másik a szőnyegen hevert. Hargitay az 
íróasztalnál ült mezítláb, de nadrágban és ingben. 
Egy pohár tejet iszogatott.

-  Végre itt vagy! -  kiáltotta Ilona. -  Hol vol
tál ennyi ideig? Laci nagyon hiányolt. Szüksége
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van valakire, aki figyelmezteti, hogy milyen re
mek nő vagyok. Vagy már eszedbe sem jutok?

Az adott körülmények között kissé közönséges
nek találtam a megjegyzését, hiszen az a bizonyos 
enyhe, sajátos fenyőgyantaszag még a levegőben 
lebegett.

-  Reménytelenül szeretni foglak, amíg csak 
élek -  dadogtam vakmerőén, közben egy ironi
kus gesztussal próbáltam jelezni, hogy tréfálok.

-  Miért reménytelenül? -- kérdezte incselke- 
dően, megriszálva kétségbeejtőn kívánatos tom
porát. -  Ha Laci magunkra hagyna, mindjárt 
ágyba bújhatnánk. Vagy tán nem is akarnád?

Ilona boldog birtokosa felé fordultam, aki 
eközben a tejét iszogatta.

-  Mikor lesz az esküvő? -  kérdeztem. Ve
szélytelennek akartam mutatkozni, mindenáron.

Otthon töltöttem a legtöbb estét, minden aka
raterőmet összeszedtem, hogy Ilonára összponto
sítsam a gondolataimat. Próbáltam távolból szug- 
gerálni. Kezdtem hinni, hogy van valami testen 
kívüli kommunikáció, s éreznie kell, hogy reá 
gondolok. Biztosra vettem, hogy kitartó hűségem 
reménytelen helyzetem ellenére megváltoztatja 
majd pusztán baráti érzelmeit. Ám csak anyám
nak kezdtem jobban tetszeni.

-  Sokkal felnőttebb vagy, mint azelőtt -  
mondta édesanyám, miután csaknem minden este 
otthon talált. -  Örülök, hogy végre valahára ko
molyan veszed a tanulást.

-  Mama, szerelmes vagyok. Reménytelenül.
-  Éppen ideje -  mondta. -  Már attól tartot

tam, teljesen elfásulsz.
Valójában egyre soványodtam. Csak az a re
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mény tartott életben, hogy Ilona és a professzor 
nem fogják örökké szeretni egymást.

Akkor sem hagytam fel a reménykedéssel, ami
kor végül összeházasodtak. Meghívtak az esküvő
re, ahogy Ilona ígérte az uszodában. Lélektelen 
polgári házasságkötés volt, a kerületi tanács nagy
termében folyt le. A vörös csillag és a mindenütt 
látható Sztálin-kép ékeskedett a falon, az anya
könyvvezető feje felett. Ez a tisztviselő egyébként 
válási ügyekkel is foglalkozott, amin ők ketten 
igen mulattak -  én viszont jó előjelnek tekintet
tem. A nyomasztó környezettől -  s attól, hogy az 
anyakönyvvezető a szertartás után átmegy egy 
másik helyiségbe, és ott válni készülő házaspárok 
ügyeivel bajlódik -  én arra a meggyőződésre ju
tottam, hogy az esküvő révén Ilona csak közelebb 
került hozzám. Mostantól kezdve, gondoltam 
(miközben igyekeztem hol a vőlegényre, hol a 
menyasszonyra mosolyogni), Ilona kénytelen lesz 
abban a szörnyű lakásban élni. Már nem csak 
röpke órákra toppan be, hogy hancúrozzon és 
párnákat dobáljon a földre. Mostantól kezdve -  
tűnődtem -  a házasélet unalmas prózája kezdő
dik: a pénzgondok, a szennyes fehérneműk. Vége 
a szerelmi viszony változatos és vidám költészeté
nek. Ilona unatkozni fog, kiábrándul... és akkor 
elkövetkezik az én időm!

így bolondítottám magamat. Álmodoztam és 
gonoszkodtam. Még kémkedtem is kedves bará
tom után, remélve, hogy más nővel látom, s be- 
árulhatom a feleségének. Gyakran előfordult, 
hogy „véletlenül” találkoztam Ilonával az utcán, 
de sosem sikerült rábírnom, hogy másfelé menjen 
a kedvemért, mint ahová eredetileg indult.
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Egy késő estén egyedül találtam a lakásukban. 
A díványt már előkészítették az éjszakai pihenés
hez: friss ágynemű volt rajta, felül egy élénk na
rancsszínű takaró. Ilona már kifésülte a haját és 
feküdni készült, de azt mondta, üljek csak le és 
olvassak valamit, amíg ő lezuhanyozik és pizsa
mába bújik. Miközben fel-alá sétáltam a szobá
ban, a zuhanyozás zajait hallgattam, eszembe ju
tott, hogy éppen így vártam Mayára első szeretke
zésünk előtt. A pezsgőáriát kezdtem dúdolni a 
Don Giovanníból

Ilona kilépett a fürdőszobából: pongyolát vett a 
pizsamája fölé.

-  Figyelj ide -  mondta - ,  nagyon jól tudom, 
hogy egy ilyen elvetemült fiatalkorú bűnöző szá
mára ez most óriási lehetőség. De ha csak egyet
len szóval célzol arra, hogy meg akarsz erőszakol
ni, akkor szétverem a fejedet itt az egyik ócska 
székkel. Nem viccelek!

Úgy döntöttem, hogy várok, amíg kedvezőbb 
alkalom kínálkozik, és jobb hangulatban lesz. 
Nem akartam nyomban távozni. Kezdtem közöm
bös dolgokról beszélgetni vele, miközben a sző
nyeg mintáin legeltettem a tekintetemet. Sosem 
láttam többé Ilonát a fekete bikinijében, de meg
makacsoltam magamat a szerelemben, és epe- 
kedtem érte még csaknem két évig.
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9

Don Juan titkáról
,/l zseni sosem kíván lehetetlent."

SORÉN KIERKEGAARD

„Van-e élet a halál előtt?"
ISMERETLEN MAGYAR SZERZŐ

Nem szeretném azt a benyomást kelteni az ol
vasóban, mintha egyoldalú szerelmem teljesség
gel haszontalan öncsalás lett volna. Az idő tájt 
Magyarországon meglehetősen kiszámíthatatlan 
terror dühöngött: az ávó nemcsak polgári politi
kusokat, volt gazdagokat, papokat, állam- és párt
funkcionáriusokat hurcolt el nagy számban, ha
nem írókat, tudósokat, diákokat, színházi rende
zőket -  még balett-táncosokat és filmstatisztákat 
is. Ismertem jó néhány embert, akit éjszaka elvit
tek. Egyetemista voltam, és sokszor elszóltam 
magamat akaratlanul is, s így minden okom meg
volt rá, hogy féljek. Ha aránylag nyugodt marad
tam, azt Ilonának köszönhettem: annyit járt a fe
jemben, megóvott a reszketéstől.

Az olvasó talán emlékszik arra, hogy ugyanabban 
a házban laktam, mint Maya. Egy jó esztendeig csak 
futólag üdvözöltük egymást, ha olykor-olykor 
összeakadtunk a faragványokkal és csillogó üvegla
pokkal díszített liftben, de azután újból el-elmen- 
tem látogatóba Horváthékhoz. Béla valószínűleg 
szakított ifjú szeretőjével, és otthon töltötte az esté
ket feleségével. Úgy éltek együtt, mint két régi jó
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barát: összetartotta őket közös csömörük a házas
ságon kívüli kalandoktól. Maya arcáról eltűnt a paj
kos, ironikus mosoly: ugyanolyan szép volt, mint az
előtt, de már nem annyira élénk. Férje viszont -  
mokány, folyton gesztikuláló férfi -  árasztotta ma
gából az energiát. Felhagyott a kimért udvariasság
gal, amellyel addig kezelt. A múlt a múlt volt, és 
most, hogy már nem volt, egyfajta rokonságot te
remtett közöttünk: egész megkedveltük egymást. 
Béla született színész volt -  ha nem is hivatásos 

imádott történeteket mesélni, s remekül tu
dott embereket utánozni. A háború alatt, mint 
szociáldemokrata, részt vett az ellenállási mozga
lomban -  így most leginkább politikáról és a le- 
tartóztatási hullámról beszélgettünk.

Egy este a könyvekkel zsúfolt nappaliban üldö
géltünk -  amelyhez engem egészen másfajta em
lékek fűztek - ,  és Béla eljátszotta, hogyan folyt 
le utolsó találkozása Maros György miniszterrel, 
aki az ellenállási mozgalomban a felső kapcsolata 
volt. Maros régi barátságukra hivatkozva arra 
kérte Bélát, hogy legyen vele a hivatalában, ami
kor felhívja az ávó főnökének főnökét, a honvé
delmi minisztert, Farkas Mihályt. Béla hallgatta 
Marost panaszkodni a telefonba, hogy civil ruhás 
ávósok követték mindenhová, és éjszaka ott állt a 
kocsijuk a villája előtt. Farkas erősködött, hogy 
Maros, az ő régi jó barátja és hűséges elvtársa, 
nyilvánvalóan képzelődik. Ha netán mégis követ
nék, akkor az csak valami ostoba tévedés lehet, 
és ő majd letiltja az alkalmatlankodást. 
Megígérte, hogy nyomban utánanéz a dolognak 
és visszatelefonál. Marosnak alig volt ideje elis
mételni a megnyugtató szavakat, amikor



megszólalt a telefon. A beszélgetés ezúttal kurta 
volt, a szerencsétlen ember még csak helyére sem 
tette a hallgatót.

-  Mit mondott? -  kérdezte Béla.
-  Csak annyit: igazad van. Követnek.
Béla nemcsak elmesélte -  el is játszotta a jelene

tet. Felidézte, hogy állt fel Maros az íróasztal mel
lől, hogyan járkált fel-alá a szobában, öklét rázva.

-  Miért teszik ezt velem, Béla? -  nyöszörgött 
méltatlankodva.

1948-ban, amikor egész Kelet-Európábán likvi
dálták a szociáldemokrata pártokat, Maros Júdás 
szerepét játszotta pártja felszámolásában. Gya- 
lázta, lebuktatta régi bajtársait, lelkes 
beszédekkel üdvözölte letartóztatásukat s még 
kivégzésüket is. Muszáj volt nevetnem, Béla 
olyan tökéletesen elevenítette meg a hitvány 
áruló méltatlankodását, hogy rá is sor került.

Maya komoly maradt.
-  Nem értem, mit találtok ebben olyan mulat

ságosnak. Biztos már verik is -  jegyezte meg ko
moran.

-  Miért! Miért! -  ismételte Béla, miközben fel- 
alá járkált a szobában, és az ég felé tárta karjait. 
Látható élvezettel parodizálta a szerencsétlen 
rongy embert. -  Miért?

Utoljára ezen az estén láttam Bélát. Néhány 
nappal később őt is letartóztatták. Maya tanári 
állást szerzett egy gimnáziumban. Időnként meg
látogattam. Ilyenkor az időjárásra panaszkodott, 
vagy arról beszélt, hogy nem játszanak jó filme
ket, vagy hogy nehéz tojást és húst kapni. Egy al
kalommal megkérdeztem, hogy nem segíthetnék- 
e neki valamiben? Szeme újból felragyogott.
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-  Gyere, csókolj meg! -  mondta.
A régi sárga pongyolája volt rajta. Ahogy hoz

záléptem, kinyitotta a legfelső gombot, ezzel je
lezve: emlékszik még arra, mikor úgy kezdtem a 
szeretkezést, hogy szopogattam a mellbimbóit. 
Vadul csókolt szájon -  mintha közös múltunkat 
kereste volna nyelvével. De csakhamar elhúzó
dott tőlem.

-  Frigid vagyok a nyomorúságtól -  mondta 
csendes kétségbeeséssel a hangjában.

Néhány héttel azután, hogy férjét letartóztat
ták, Maya elköltözött a házból, egyik kolléganőjé
hez, régi iskolatársához ment lakni.

Ami engem illet -  buzgón részt vettem a diák
összejöveteleken, melyeken titkon már arról vi
tatkoztunk, milyen is lesz Magyarország a jövő
ben, a kommunizmus bukása után. Megneszel- 
tem, hogy az ávó megbízhatatlan elemnek minősí
tett, s érdeklődött utánam a pedellusnál és egye
temi diáktársaimnál. Egy ideig rémületben éltem, 
s kővé meredtem minden váratlan zajtól -  de ké
sőbb rájöttem, nem lehet sokkal rosszabb az sem, 
ha hülyére vernek, mint ha halálra rémítem ma
gamat. Amikor csak tehettem, igyekeztem talál
kozni Ilonával, és semmitől sem féltem annyira, 
mint a rosszkedvétől.

Hargitay professzor figyelmét kevésbé kötötték 
le feleségének bájai. Úgy félt, hogy már nem mert 
az emberek szemébe nézni.

-  András, neked tetszik Ilona, igaz? -  kérdez
te tőlem egy alkalommal, amikor párja kint volt a 
konyhában. -  Nem akarlak zavarba hozni, csak 
tudni szeretném, hogy miért vagy itt olyan gyak
ran. Megértem, ha Ilona húz ide, hisz végül is

101



nem csúnya nő. Ezen nincs vita közöttünk. De 
egyet kérek tőled, András, nagyon kérlek, mondd 
meg őszintén, ha azért jársz hozzánk, mert meg
bíztak, hogy kémkedj utánam.

-  Az Istenért, Laci -  szólt közbe Ilona, aki 
éppen a végszóra lépett be a konyhából. -  Ne 
őrülj meg teljesen!

Laci rá sem hederített.
-  Nagyon kérlek, András -  folytatta komo

lyan, még egy kicsit verejtékezve is - ,  mondd 
meg nekem... mit akarnak tudni rólam?

Ilona megpróbálta tréfával ütni el a dolgot.
-  Hagyd békében a fiúmat, légy szíves! -  

mondta.
-  Szeretnék, ha kinyomoznám -  mondtam 

Hargitaynak - ,  hogy miért nem volt soha olyan 
nőd, aki párttag.

-  De hát ez nevetséges! Ilyesmit tartanak nyil
ván a káderlapomon? Tiszta agybaj!

-  Akarod, hogy idézzelek nekik?
-  Hiányos a nyilvántartásuk -  tiltakozott inge

rülten. -  Igenis volt egy párttag barátnőm. Majd
nem egy évig jártunk együtt.

-  Éppen erről van szó. Azt akarják kinyomoz
tatni velem, hogy miért hagytad ott?

Elhitte! Ilonának jó idejébe telt, míg végül sike
rült helyrebillentenie férjeura lelki egyensúlyát.

-  Sajnálom -  mentegette magát, amikor meg
nyugodott. -  Ebben az egész rohadt rendőrállam
ban nem az a legszörnyűbb, amit csinálnak, hanem 
az, hogy minden szörnyűséget elkövethetnek, ha 
kedvük szottyan rá! Ez az, ami megőrjít. A kiszá
míthatatlanság! Sose tudod, mitől kell félni. -  Lát
szott, hogy sokat rágódik a szocializmus fejlődésén.
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Nekem nagy öröm volt az este, mert Ilona is bo
csánatot kért tőlem, amiért a férje nem bízott ben
nem. A homlokomra akart csókot lehelni, de 
ügyes voltam -  s így azon vette észre magát, hogy 
a szájamat csókolja. Csak egy pillanatra érintet
tük egymást, de sajátos varázsa van a hirtelen, 
száraz csóknak is -  én sok légvárat építettem rá.

-  Miért védtelek, tényleg provokátor vagy! -  
jegyezte meg Ilona a szokott megviselt, ingerült 
hangján.

Azt mondják, minden nőnek meg lehet találni 
a nyitját. Mivel elég jóképű és vonzó fiatalember
nek tartottam magamat, azt hittem, hogy azért 
nincs sikerem Ilonánál, mert valamit rosszul csi
nálok. Szokásom szerint megint könyvekhez for
dultam tanácsért. Ez alkalommal a Don Jüannal 
foglalkozó irodalomból próbáltam kitalálni a fér
fiúi ellenállhatatlanság titkát. Nem sikerült. Mo- 
liére Don Jüanja rátarti és merész, de meglehető
sen unalmas bajkeverő. Shaw Don Jüanja azt sej
teti, hogy a nőknél az a férfi ér el sikert, aki utálja 
őket és menekül előlük. Úgy hiszem, Mozart volt 
az egyetlen művész, aki valójában megértette 
Don Jüant. Ami a mű librettóját illeti, Mozart 
Donja nem sokban különbözik Moliére-étől, de a 
zene egy erős egyéniséget idéz a hallgató elé. A 
baj csak az volt, hogy a zenét nem tudtam lefordí
tani a pszichológia nyelvére: mindössze Don Gio
vanni mohó életszeretetét és rendkívüli fogékony
ságát hallottam ki belőle. Nem használtak a Don 
Jüanról szóló pszichoanal itikai írások sem. Ezek 
szerint Don Juan csak a homoszexuális hajlamai
nak elfojtására használta a nőket, vagy pedig ki
sebbrendűségi érzéstől szenvedett, amit önimá
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dattal próbált leplezni, vág}' egyszerűen egy min
den gyengédségre képtelen pszichopata volt. 
Mindegyik magyarázatból egy érzelmi nyomorék 
képe bontakozott ki, aki -  szerintem -  még ak
kor is bajosan tudott volna egy nőt elcsábítani, ha 
ő lett volna az egyetlen férfi egy elhagyatott szige
ten. Úgy látszott, Don Juan épp olyan rejtély volt 
a tudósoknak, mint nekem.

Hogy a reménytelen szerelemből mégis kigyó
gyultam, és rájöttem Don Juan titkára -  azt egy 
olyan nőnek köszönhetem, aki engem nézett Don 
Jüannak.

Zsuzsa meglehetősen tömzsi, negyvenéves 
asszony volt. Társaságban szoktam találkozni ve
le. Többnyire kitörő örömkiáltással szokta üdvö
zölni és rémíteni az embereket: Ja j, de örülök, 
hogy látlak! Azt hallottam, már letartóztattak.” 
Mindenféle végyeszedelemmel ijesztgette magát 
is, másokat is. Hol attól félt, hogy az oroszok át
adják Magyarországot a kínaiaknak, hol attól re
megett, hogy az amerikaiak atombombákkal fog
ják elpusztítani az egész Kárpát-medencét.

-  De hát, kérdem én -  kiáltott fel egy alka
lommal, mikor a társaság éppen kezdett hangu
latba jönni, s a férje lopva egy másik nő fenekét 
cirógatta - ,  de hát kérdem én: hogy jön a kom
munizmus elleni küzdelem ahhoz, hogy hamuvá 
perzselje a mi országunkat? Miért akarnak az 
amerikaiak éppen bennünket bombázni? Nem 
szenvedtünk már eleget az oroszoktól?

Férje kitűnő építészmérnök volt: csinos, magas, 
kellemes modorú, széles érdeklődési körű ember, 
jó társalgó, egyaránt kedvence nőknek, férfiak
nak. Mellette egy jelentéktelen külsejű, észrevét
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len maradt asszonyban sok szorongás halmozód
hatott föl. Barátaim szerint Zsuzsa neurotikus 
volt -  én úgy véltem, a közügyekről való kesergé- 
sei józan, okos önuralomról tanúskodtak. Ha már 
nem tudta magát túltenni a bajain, hát legalább 
közérdekű társalgási témákba zsilipelte át szemé
lyes elkeseredését. Végül' azonban óhatatlanul 
olyan állapotba jutott, hogy volt, amikor maga 
sem tudta, mi bántja, mitől fél.

Egy este vacsora után verődött össze a társaság, 
és Zsuzsa a férje nélkül érkezett. Ez alkalommal 
arra próbálta rádöbbenteni a többieket, hogy Bu
dapesten aggasztó módon terjed a huliganizmus. 
Az egyébként mindig derűs pártsajtó, amely rossz 
híreket csak külföldről közölt, ezúttal riportot tett 
közzé egy autóbuszsofőrről, akit éjszaka -  mun
kából hazafelé menet -  rablók megtámadtak, és 
egy szál gatyára vetkőztettek. Ez volt az első ha
zai bűntett, amiről hivatalosan szó esett, és ami
ről a sajtó is írt -  mivel pedig a dolog az első, fa
gyos novemberi napokban történt, a pucérra vet- 
kőztetett autóbuszsofőr keservei felgyújtották az 
emberek képzeletét. Ha a rémhírek mind igaznak 
bizonyulnak, néhány nap múlva már nem akad 
egyetlen felöltözött férfi vagy meggyalázatlan nő 
a fővárosban. De Zsuzsa hiába erőlködött, csak 
futó érdeklődést tudott kelteni a sötét utcákon 
ólálkodó huligánok iránt. Végül úgy döntött, hogy 
elsőként hagyja ott a társaságot. Tizenegy óra felé 
járt az idő, szerette volna, ha valaki hazakíséri.

A vendégek közt sodródva, csak úgy általános
ságban mondogatta:

-  Haza kellene mennem, de nem merek egye
dül kimenni az utcára.
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Apró, fakó bőrű teremtés volt, feltehetően ked
velte az édességeket, mert a teste lágyan telt volt, 
dereka szinte semmi. Arca viszont keskenynek tet
szett, s riadt tekintetével engem leginkább egy sze
gény kis egérkére emlékeztetett. Valaki azt taná
csolta, hogy hívjon taxit, de ő nem is hallgatott rá.

-  Van valaki, aki arra tart, amerre én? -  kér
dezgette, miközben jelentőségteljes pillantásokat 
vetett felém.

Én voltam a társaságban az egyetlen magányos 
férfi. Egyedül üldögéltem az egyik sarokban, és 
abban reménykedtem, hogy megjön Ilona.

-  Maga olyan képet vág, mint aki nagyon saj
nálja önmagát -  mondta Zsuzsa, és közelébb hú
zódott a karosszékemhez.

-  Úgy is van -  feleltem komoran.
Letelepedett a közelben lévő dívány sarkára.
-  Nagyszerű -  mondta félénk, de kissé le

ereszkedő mosollyal - ,  nagyon jó, hogy még tud
ja magát sajnálni. Ez azt jelenti, hogy úgy érzi: 
megérdemelné a boldogságot.

-  Mindenkinek joga van a boldogsághoz -  je
lentettem ki barátságtalanul, hogy elhallgattassam.

-  Hát... nem vagyok benne biztos -  mondta 
vontatott hangon. -  Nem hiszem, hogy énnekem 
kijárna...

-  Miért nem?
-  Egy cseppet sem vagyok szemrevaló.
-  Ugyan már... maga igazán csinos.
-  Nagyon kedves, hogy ezt mondja, András, de 

ha csakugyan csinos volnék -  tette hozzá kacér 
mosollyal - ,  nem hiszem, hogy ilyen nehezen ta
lálnék valakit, aki hajlandó lenne hazakísérni.

Nem tudtam eldönteni, hogy Zsuzsa valóban a
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huligánoktól fél-e, vagy flörtölni próbál velem. 
Töprengtem, hogy megpróbálkozzam-e vele. Ám 
a gondolat, hogy hűtlen legyek Ilonához, méghoz
zá egy ilyen csúnyácska nővel -  oly megalázónak 
tetszett, hogy nem fűlt hozzá a fogam.

Minthogy nem szóltam semmit, Zsuzsa rossz
kedvűen hozzátette:

-  A férjem otthon dolgozik. Nem akartam za
varni, de talán mégis az volna a legjobb, ha fel
hívnám telefonon és megkérném, jöjjön értem.

Nem volt mit tenni: úgy látszott, leghamarább 
akkor szabadulok meg tőle, ha hazakísérem. Fel
ajánlottam a szolgálataimat.

Alighogy kiléptünk a fagyos novemberi szélbe, 
már meg is bántam lovagiasságomat.

-  Nem engedném meg, hogy ilyen időben ha
zagyalogoljon velem -  mondta Zsuzsa de ha
lálra rémít az a sok borzasztó történet, ami a vá
rosban kering. Nem akarom, hogy rám támadjon 
valami gazember.

A város legjobban kivilágított utcáin haladtunk, 
egy magányos rendőrön kívül teremtett lelket 
sem láttunk.

-  Alig négy utcányira lakunk -  mondta men
tegetőzve, miközben feltűrtem a kabátom gallér
ját, és igyekeztem minél kevesebbet beszívni a fa
gyos levegőből. Mogorvaságom csak még jobban 
felélénkítette.

-  Egy ilyen fiúnak, mint maga, biztosan jó sok 
barátnője van! -  mondta kötekedve.

-  Hát... attól függ -  feleltem olyan hetykeség
gel, amilyen csak kitelik egy fiatalembertől, aki 
majd két esztendeje hozzá se ért nőhöz. Utáltam 
Zsuzsát, amiért hízelegni próbál, mikor én rá se 
hederítek.
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Kérdezgetett a dolgaim felől, én meg rövid, el
utasító válaszokat adtam. Rádöbbentem, hogy 
pontosan úgy bánok vele, ahogy Ilona énvelem. 
Igyekeztem válaszaim élét enyhe kötekedéssé 
tompítani -  pontosan úgy, ahogy Ilona szokta - ,  
és az én ellenszenvem Zsuzsa iránt szívből jött. 
Ilona gorombasága sokszor szíven ütött, de mind
eddig azzal vigasztaltam magamat, hogy nem 
gondolhatja komolyan, amit mond. Hirtelen meg
értettem, hogy igenis komolyan gondolta minden 
barátságtalan szavát, és én éppen úgy a terhére 
voltam Ilonának, mint Zsuzsa nekem, pedig csak 
lépegetett mellettem szegény a hideg szélben. 
Nem torkoltam le többet, s hallgatni is barátságo
sabban hallgattam, keserű együttérzéssel.

Zsuzsa megérezte, hogy szelídebb lettem: 
hangja nem volt többé olyan szürke, olykor-oly
kor egy kis öröm színezte. A gyermekeiről 
mesélt: egy négyesztendős lánya és egy nyolcéves 
fia volt, s a fiúnak nehezen ment az iskola.

-  Sajnos, nem tudok a tanulásban úgy segítem 
neki, mint az apja. Legkevésbé a matematikában.

Zsuzsa megállt egy utcai lámpa alatt, hirtelen 
kifogyott a lélegzete.

-  A férjemnek nagyon kevés ideje jut a gyere
kekre -  mondta - ,  folyton utazik. Ezen a héten 
is oda van, valami megrongálódott gátat kell neki 
rendbe hozni.

Az első pillanatban azt hittem, nem jól értem, 
amit mond, mert a szél elvitte a hangját. De aztán 
tárgyilagosan hozzátette:

-  Hát igen... jó néhány estét egyedül töltök.
Megálltunk a lámpaoszlop tövében. Zsuzsát

most karcsúbbnak láttam a télikabátjában, mint
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korábban a kabátja nélkül. Emeletes lakóházak 
emelkedtek fölénk, és Zsuzsa mögött tátogott egy 
sötét, üres utca. Átöleltem a vállát.

-  Tudtam, tudtam! -  jegyezte meg, nem kis 
gúnnyal a hangjában. -  Tudtam előre. Mihelyst 
megmondom, hogy a férjem nincs otthon, nyom
ban megváltozik a viselkedése.

Levettem a karomat a válláról.
-  Nem kell tőlem félni -  mondtam. -  Az 

igazság az, belebolondultam egy asszonyba, és 
még csak egy randevút sem tudok tőle kapni. Sze
relmes a férjébe.

-  Nem hiszek magának -  mondta Zsuzsa ide
gesen nevetve. Láthatóan bántotta, hogy vissza
vontam a karomat. -  Csak kitalálta az egészet -  
tette hozzá megbántott hangon. -  Sosem hallot
tam olyat, hogy egy asszony csalja a férjét, ha köl
csönös szerelemben élnek. Maga, mint afféle 
Don Juan, nem pazarolná ilyen asszonyra az ide
jét. Ismerem a fajtáját, csak olyan nők után járnak 
maguk, akiket meg tudnak kapni.

-  Talán mégsem vagyok ennyire számító.
-  Észre sem vesz egy nőt, ha nem gondolja ró

la, hogy esélyes lehet nála.
-  Megmondtam magának még a vendégség

ben, hogy csinos. Nem igaz?
Ilyenformán alkudoztunk azon, ki mennyi ér

zelmi ellenértéket kér azért, hogy lenyeli a büsz
keségét. Én engedtem elsőnek.

-  Maga dühös rám? -- kérdeztem, és közelébb 
léptem hozzá. Két kesztyűs keze közé fogta a fe
jemet, és lábujjhegyre állva megcsókolt. Aztán el
vette a kezét, s a háta mögött lehúzta a kesztyű
jét. Közben még közelébb nyomódott hozzám. A
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télikabáton keresztül is éreztem a szíve verését. 
A lámpafényben most csinosnak tűnt: keskeny ar
ca kikerekedett a vágytól. Miután levette a 
kesztyűt, kigombolta kabátomat, nadrágomat, s a 
szerszámom után nyúlt. Amikor hozzáért, 
reszketni kezdett. Egy kicsit elszégyelltem 
magam, hogy ennyire felizgul tőlem.

-  Elképesztő, hogy mit tudnak velem tenni a fér
fiak! -  sóhajtotta, szinte fájdalmasan, mintha el
ítélte volna a tulajdon viselkedését.

Egy kis idő múlva elhúzódott tőlem.
-  Nem helyes, hogy itt csókolózik velem. Jöhet 

valaki... itt engem majdnem midenki ismer.
Kiderült, hogy a lámpa fényében épp az előtt a 

ház előtt állunk, ahol lakik. Csodáltam a nemtörő
dömségét. Miután szándékát előbb már oly leple
zetlenül elárulta, most társasági stílusban invitált:

-  Nagyon hideg van itt kint. Miért ne jönne be 
egy italra?

Felgyalogoltunk két emeletet, óvatosan, hogy 
ne ébredjen fel senki. A lakásajtót is vigyázva nyi
totta ki, nehogy zörögjön a zár. A konyhájukba 
kalauzolt, mondta, hogy vegyem le a kabátomat, s 
különféle palackokat szedett elő a szekrényből.

-  Köszönöm, de nem iszom -  szabadkoztam. 
-  Nagyon berúgtam egyszer gyerekkoromban, s 
azóta nem bírom az alkoholt.

-  Ezt is csak kitalálta! Maga nem az a típus, 
aki vizet iszik! Ha nem kell bor, itt egy kis ba
rackpálinka, ezt biztos szereti.

A csillogó, hófehér konyhában furcsán éreztem 
magam. Mintha páciens lettem volna egy kórház
ban, akinek az orvos mondja meg, mit kell tennie. 
Szerettem volna minél előbb elmenni. Nem Ilo
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nába voltam-e szerelmes? Nem vélekedtem-e úgy 
még csak félórája is, hogy Zsuzsa csúnya? Nem 
tudtam, hogyan hagyjam ott hirtelen, mit mond
jak. Tanácstalanságomban felhajtottam a kupica 
pálinkát. Lecsúszott, mielőtt kiköphettem volna. 
Azt hittem, az egész testem lángra lobban, s úgy 
köhögtem, majd megfulladtam.

-  Ne olyan hangosan! -  sziszegte Zsuzsa, mi
közben gyorsan leoltotta a villanyt. -  Felébreszti 
a gyerekeket!

Eltelt egy idő, mire újra embernek éreztem 
magamat. Hozott nekem egy pohár vizet, 
magának meg öntött egy pohár bort. -  Én nem 
vagyok olyan gátlástalan, mint maga, András, 
nekem kell valami szeszes ital, hogy fellazuljak -  
magyarázta, ahogy leült mellém. Vállamra 
hajtotta a fejét, és simogatta-tapogatta az 
arcomat, mintha látni akarna az ujjaival. -  Gyuri 
elment két hétre, gondoltam, két hét alatt csak 
lesz valami kalandom, de nem történt semmi. 
Még szerencse, hogy ma este összejöttünk. Hol
nap jön haza.

Nem én kellettem neki, hanem bárki. Bárki, 
csak valaki, mielőtt a férje hazajön. Ki éppen 
nem mondta, de nem is titkolta. Gondolom, biz
tos volt benne, hogy „ilyen fiú”, mint én, nem bán 
semmit, ha simogatják.

Nem reagáltam se a szavaira, se a simogatásá- 
ra. Megmerevedtem. Megérezte, s elfanyalodott, 
kiment testéből az erő. Mintha elvágták volna az 
izmait, hirtelen összezsugorodott mellettem. -  A 
férjem azzal csúfol, hogy a kutyának se kellenék 
-  keseregte.

-  Hülyeség -  feleltem és nyomtam egy puszit
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a hajára. -  Ostobaság -  mondtam s kezdtem 
csókolgatni, itt-ott, mint a madár, amikor csipe
get. Aztán komolyabban. A blúzát is kigombol
tam.

Bevezetett a konyhából nyíló kis szobába.
-  Csak egy ágy van benne, de ez esik legmesz- 

szebb a gyerekszobától. Itt nem kell félnünk, 
hogy meghallanak valamit.

A fal és az ágy közötti szűk helyen állva egy
máshoz szorultunk, úgy vetkőztünk le.

-  Tizennyolc éve vagyok férjnél -  suttogta - ,  
de csak a negyedik szeretőm vagy!

-  Még így is vezetsz eggyel! -  vallottam be.
-  Mondod ezt te minden este valaki másnak! 

-  Ölelt és örült, hogy átlát rajtam. -  Van neked tu
catnyi nőd, tudom én azt, de nem vagyok féltékeny.

A szűk ágyon szorongtunk, hátam a jéghideg 
falhoz ért. De ahogy fölébe kerekedtem, lágy, 
meleg húsa dunnaként vett körül. Csókolgatni 
kezdtem a mellét.

-  Tudtam... tudtam, hogy csecsszopó vagy! -  
fakadt ki belőle a boldog meglepetés. Megnőttem 
a melegében, mint kalács a kemencében, és bök- 
döstem a lágyékát, hogy betaláljak. Majd meg, ki 
tudja, miért, próbált eltolni magától. Tán eszébe 
jutott, milyen nem szívesen kísértem haza. -  Ne, 
ne. Hagyj. Nem kívánsz te engem igazán. Hagyj, 
menj. Ki az ördög tudja, mi kell neked.

-  Ha már mindent tudsz rólam, akkor ezt is tu
dod! -  vágtam vissza türelmetlenül.

Zsuzsa megint meggondolta magát, s éppen 
olyan váratlanul, mint az előbb. -  Tudom is -  
mondta, miközben magabiztosan szétvetette a 
combjait. -  Neked az kell, amit kaphatsz.
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Arról, hogy senki sem ura 
a sorsának

,/4 szabadság -  felismeri szükségszerűség."
FRIEDRICH ENGELS

Kapcsolatunk Zsuzsával a tél végéig se tartott. 
A férjét nem érdekelte, mint nő, de azért félté
keny volt rá. Ritkán adódott alkalmunk a találko
zásra. A kora délutáni órákban feljöhetett volna 
lakásunkba, míg anyám dolgozik, és Zsuzsa gye
rekei nincsenek otthon; de kénytelenek voltunk 
az ő lakásukban randevúzni, hogy fel tudja venni 
a telefont, ha a férje netán odacsenget. Mindig a 
hajdani cselédszobában feküdtünk le, a konyha 
szomszédságában. Szerencse, hogy sötét volt, 
amikor először szeretkeztünk benne, éjszaka. Bár 
magas helyiség volt, fehérre meszelt falaival, ko
pott deszkapadlózatával és kicsiny, szegletes abla
kával -  ott fent a mennyezet közelében -  a há
ború előtti Magyarország cselédeinek sivár életé
re emlékeztetett. Sehol függöny vagy szőnyeg; a 
szoba egyetlen dísze egy vacak olajnyomat volt: 
olyasfajta zöldben úszó tájkép, amilyeneket háza
ló képügynökök szoktak rásózni a lakókra. Annyi 
hely sem volt a szobában, hogy egy szék beférjen: 
mindössze egy fiókos komódból és egy keskeny 
ágyból állt a bútorzat. Találkozásaink idején sen
ki sem tartózkodott Zsuzsáék lakásában -  így
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hát végleg nem értettem, miért kellett ebben a 
sivár helyiségben szeretkeznünk.

-  Nem szereted, ha a vendégeid sokáig itt ma
radnak -  mondtam egy alkalommal Zsuzsának.

-  Itt könnyebben ki tudok takarítani utánad -  
felelte.

Legalább azt mondhatta volna, hogy „utánunk”, 
gondoltam magamban.

Egy ideig mindez nem zavarta a gyönyör pilla
natait. Zsuzsa testét zsírpárnák telítették, de úgy 
tetszett, a zsír lángol a forróságtól. Őszinte hévvel 
mondogattam neki, hogy egyetlen nőnél sem kell 
kevesebbre becsülnie magát. De nem ez volt a 
teljes igazság. Közkedvelt férje alapos munkát vé
gezhetett, hogy lerombolja a női önbizalmát, s a 
randevúk egy tizenkilenc éves fiúval nemigen tud
ták helyrehozni a pusztítást. Zsuzsa csak egy-egy 
kivételes pillanatban hatott bájosnak és tüzesnek, 
általában inkább sápadt volt és morózus, mintha 
éppen lekésett volna egy vonatról. Szenvedélye
sen élvezte a dolgot, amíg el nem jutott a csúcsig 
-  de nyomban utána boldogtalan vénlánnyá vál
tozott.

-  Ha nem sietek, képes vagy elélvezni nélkü
lem -  panaszkodott nemegyszer, miközben még 
reszketett az elillant gyönyörtől. Talán azért kel
lett leszólnia a másikat, hogy a saját önbizalmát 
erősítse -  vagy talán félt, hogy elveszít - ,  akár
hogy is: mindig sikerült egy kellemetlen megjegy
zéssel belém csípnie búcsúzóul.

-  De aztán ne hencegj velem a barátaidnak! -  
vagy: -  Borzasztóan rendetlen vagy, miért nem 
vágatod le a hajadat?

Kezdett az idegeimre menni.
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-  Nem akarom magamra venni a felelősséget 
egy fiatal fiú lelki egyensúlyáért -  mondta, ami
kor utoljára voltunk együtt a sivár cellában. Egész 
jól festett, mert már visszavette magára a sötét
kék bársonyruháját, s a kelme ragyogó keretbe 
foglalta hófehér bőrét. A sápadt fal is előnyösen 
emelte ki figuráját. -  Nem akarom, hogy túlságo
san hozzám szokjál -  mondta aztán (nem elő
ször, egyébként). -  Még egy barátnőt kellene 
szerezned, rajtam kívül.

-  Már szereztem -  jegyeztem meg, az igazság
hoz híven. Kihasználtam az alkalmat, hogy közöl
jem vele az új fejleményt.

Azon a télen néhány új barátot szereztem. A 
Színház- és Filmművészeti Főiskola diákjai ve
lünk együtt jártak marxizmus-leninizmusra az 
egyetemen, és az unalmas előadások alatt sokszor 
elbeszélgettünk. A fiatal színész- és rendezőjelöl
tek egy kissé komolykodónak tartottak bennün
ket, serdülő bölcsészeket, de kedvesek voltak 
hozzánk, és gyakran meghívtak a bulijaikra. így 
ismerkedtem meg egyik tanárukkal, Vadas Imré
vel, egy köpcös operatőrrel, aki imádta a tatár- 
bifszteket. Kerek képű parasztfiú volt, valahon
nan az Alföldről, de kitűnően beszélt franciául, s 
ami több, nagyon jól tudott a nők nyelvén. Imré
nek az volt a jelszava, hogy „semmi sem megy 
olyan könnyen, mint a betyárkodás”. Amikor ked
ve volt hozzá, szívesen mesélt nekem a kalandjai
ról. Egyik története különösen megragadta a fan
táziámat.

Néhány hónappal korábban megbízást kapott, 
hogy menjen ki egy faluba és forgasson színes do
kumentumfilmet egy parasztlakodalomról. A

115



menyasszonytánc forgatagában megakadt a sze
me egy csinos lányon. A lány, úgy tűnt, viszonozta 
érdeklődő pillantásait. A forgatás után Imre fel
kérte táncolni, de ennél többet nemigen tehetett, 
mert másnap reggel már utaznia kellett. Tanítónő 
volt a lány a falu egy tantermes iskolájában. Szó
ba sem jöhetett, hogy kertelés nélkül ágyba hívja: 
valószínűleg botrányt csapott volna, márpedig 
Imre békében akart távozni az isten háta mögötti 
-  de roppant istenfélő -  faluból.

-  Zsákutcába jutottam -  mesélte, még ennyi 
idő után is elképedve a fejleményeken de az
tán támadt egy ötletem. A lakodalmi vacsora asz
talai ott álltak a teremben a falak mellett körben, 
és mindegyik asztalon egy hatalmas rózsacsokor 
volt. Az ifjú párnak hozták a sok virágot. Miért ne 
mondhatnám el neki szándékomat a virágok nyel
vén? -  gondoltam magamban. Bizarr ötlet, de ta
lán sikerül. Ha a lány netán meghökken is szóki
mondásomon -  az óriási virágcsokor annyira 
meglepi majd, hogy nem csap lármát. így hát hir
telen megálltam tánc közben -  azt akartam, hogy 
zavarba jöjjön - ,  és odaballagtam az egyik asztal
hoz. Kiszedtem a virágot a vázából, 
visszamentem a lányhoz. Feléje tartottam a 
csokrot -  a rózsák szára meg is szúrta a kezemet 
- ,  és azt mondtam: „Magáé ez a gyönyörű 
csokor, ha velem tölti az éjszakát.”

-  És mi történt?
-  Beleegyezett. Persze kellő pirulás közepette. 

Hát fiam, mondhatom, megérte a rózsákat!
A történet óriási hatást tett rám. Elhatároztam, 

hogy a legközelebbi alkalommal, ha látok valakit, 
akinek virág jár, követem Imre példáját. Egy hét
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tel ezután, késő este betértem a Tulipán esz
presszóba, s az egyik asztalnál megpillantottam 
egy szép, szőke elvált asszonyt, aki a pletykák sze
rint nemrégiben szakított a szeretőjével. Magá
nyosan üldögélt. A nőt -  akit furcsamód Boby- 
nak becéztek -  időről időre láttam a Lukács 
uszoda medencéje körül, ahol oly balszerencsé
sen beleszerettem Ilonába. Boby harmincnégy 
éves volt, s gyönyörűen festett a kék bikinijében. 
Olyan ringó melle és hullámzó tompora volt, 
hogy nemegyszer kedvem támadt volna letépni 
róla és hazavinni ezeket a remekbe szabott hol
mikat. Mindig egy pompás férfipéldány kísérte -  
általában néhány lépéssel mögötte haladva. Boby 
gyorsabban járt bárkinél. Egy ízben, valahol tár
saságban bemutattak neki, s ha alkalmilag össze
futottunk valahol, váltottunk egy-egy futó monda
tot. A Magyar Állami Hangversenyzenekarban 
játszott mint másodhegedűs. Érzéki, de független
ségét gondosan őrző nőnek látszott, aki kurtán ki
adja az útját minden férfinak, ha nem kedvére va
ló. Néhány nappal korábban kidobta a szobrászt, 
akivel együtt élt, és e pillanatban -  ha értesülé
sem még nem veszítette el aktualitását -  szabad 
volt. Akárhogyan is -  magányosan üldögélt a ká
véházban, a hegedűtök a mellette lévő széken he
vert. Valószínűleg hangverseny után tért be a Tu
lipánba, hogy megigyon egy kávét.

Tiszteletteljes meghajlással üdvözöltem Bobyt, 
és bátorkodtam letelepedni asztalához. Említet
tem már, hogy gyorsan járt, de nem volt felugrá- 
lós típus. Valami méltóság sugárzott egész lényé
ből, különösen, amikor ült. Örömest szenvedtem 
volna érte akármilyen börtönt és ávós kínzókam
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rát, ha ezen az áron lefekhetek vele -  és mégsem 
voltam most nyugtalan. Miután csaknem két éven 
át sikertelenül kóvályogtam Ilona körül -  majd 
egyetlen este során elcsábítottam Zsuzsát gyö
keret vert bennem az a meggyőződés, hogy en
gem nő csak akkor kíván meg, ha okvetlenül 
szüksége van férfira, és úgy érzi, megfelelek neki. 
Ez esetben viszont nyert ügyem lesz, még mielőtt 
kinyitnám a számat. Nagy megkönnyebbülés fo
gott el arra a gondolatra, hogy néhány hónappal 
korábban még képes lettem volna a végsőkig fa
csarni agyamat, csak hogy rájöjjek, mivel is kelt
hetném fel vonzalmát; most azonban már tudom, 
hogy a kérdés eldőlt, mielőtt elhangzott volna. Az 
én dolgom csak az, hogy megtudjam, mi a válasz. 
Nem segít az erőszakoskodás.

Boby a hangversenyeken hordott fekete ruháját 
viselte, fáradtnak látszott. Elcsodálkoztam rajta 
egy kicsit, mert akkor vettem először észre a bőr- 
keményedést az álla alatt, ahol a hegedűt szokta 
tartani. Nem vett el a szépségéből, s nekem még 
imponált is: a zene szolgálatában szerezte. A te
kintete csak egyetlen vágyat árult el: azt, hogy 
aludni kíván. Minthogy szép sötétkék szemének 
mély kútjából nem sikerült semmilyen tanácsot 
merítenem, Imre tapasztalatait követve virág 
után néztem. Bár a presszót Tulipánnak hívták, 
az ócska, vedlett helyiségben nyoma sem volt vi
rágnak. Még csak papír- vagy műanyag virágok 
sem voltak az asztalokon. Tudtam, hogy a szom
szédos utca sarkán van egy virágüzlet, s az még 
nyitva tart ilyenkor. De roppant furcsa lett volna, 
ha kirohanok, veszek egy csokor rózsát, s aztán 
visszatérek, hogy felajánljam magamat a virággal.
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Hiszen a lényeg ilyenkor épp a természetesség, a 
rögtönzés lendülete. Észrevettem, hogy Boby kis
sé összeráncolja a szemöldökét, amikor más asz
talok felé kandikálok. Bizonyára nem szokta meg, 
hogy egy fiatalember másfele nézegessen, mikor 
ővele van. Amikor újból Boby felé fordultam, asz
talunk apró, repedezett lapjára pillantottam: nem 
lelek-e rajta valamit, amit hódolattal átnyújthat
nék? De csak a kávéval félig telt csészéink voltak 
ott, meg egy ütött-kopott fém hamutartó, rajta 
egy sörgyár hirdetésével -  ami arról árulkodott, 
hogy még a kapitalista világban, 1945 előtt ké
szült. Hétesztendős, ócska hamutartó volt, benne 
előttünk ott járt vendégek cigarettacsikkjei. De 
hát a kettőnk ügye valójában már eldőlt -  nem 
igaz? Felvettem a hamutartót, a tartalmát kiborí
tottam a padlóra -  a hamu fele a nadrágomra 
ment, de a*hamutartó úgy-ahogy megtisztult. Ün
nepélyesen odanyújtottam Bobynak, mint egy ék
szert.

-  Magának adom ezt a gyönyörű, antik hamu
tartót, ha az enyém lesz -  jelentettem ki határo
zottan.

Előzőleg arról beszélgettünk, hogy miért tart
juk mindketten Kodályt nagyobb zeneszerzőnek 
Bartóknál. így hát hirtelen fel sem fogta, mit 
mondok. Meg kellett ismételnem ajánlatomat.

Ezúttal megértette.
-  Nem értem -  mondta.
Mind ez ideig, sekélyes beszélgetésünk egész 

ideje alatt Boby nyilván zavartalanul folytathatta 
tűnődését. Tovább gondolkodhatott mindenről, 
ami az eszében járt, mielőtt letelepedtem az asz
talához. Arról, hogy a lakásában nagy a rendet
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lenség, hogy másnap reggel próbájuk lesz... Nyil
vánvaló, hogy még egy ilyen szép, közkedvelt, de
rűs lelkű nő fejében is gomolyognak kisebb-na- 
gyobb problémák míg így harmincnégy évesen, 
egy fárasztó hangverseny után éjfél körül, magá
nyosan üldögél a presszóban, s eltűnődik a felbo
rult házasságán, a bolond szobrászon, akinek a 
holmiját (a pletyka szerint) saját kezűleg hajigálta 
le az emeletről... Messziről tereltem hozzám a 
gondolatait, láttam abból, ahogy ránézett a ha
mutartóra. De a hangja azért tárgyilagos maradt.

-  Őszintén meg kell mondanom, ilyen ajánla
tot még sosem hallottam.

-  Annál érdemesebb fontolóra venni!
A körülöttünk álló asztaloknál nem ült senki, 

az üres tér szinte sivatagnak tetszett: egyedül ma
radt velem. Hirtelen közelséget kényszerítettem 
rá, akarata nélkül. Vannak asszonyok, akik el 
tudják zárni a lelkűket, mielőtt kilépnek a nagyvi
lágba, őket még a tolakodók se igen tudják meg
fosztani a nyugalmuktól. De Boby azok közé a 
nők közé tartozott, akiknek egész lényük az ide
geikben vibrál, akiket minden megbolygat, hát 
még a szeretkezés gondolata egy idegennel! Ezért 
irtóznak a váratlan megrohanásoktól.

Boby jellemének erejét, a külső ráhatással da
coló szilárdságát mutatja, hogy képtelen voltam 
kitalálni, mit érez, miközben a kopott fém hamu
tartót orra alá tartom. Ajánlatomat tökéletlennek 
találta.

-  A hamutartó a presszóé -  felelte.
-  Ellopom.
De mivel nem válaszolt, visszatettem az asztal

ra. Boby szájához emelte a csészét, hogy megigya
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a maradék kávét. Követtem én is a példáját, meg
könnyebbülten. Átfutott az agyamon, hogy né
hány kedves bókot kellene mondanom neki 
(könnyen ment volna), és az is eszembe jutott, 
hogy oly közel ül hozzám, szinte érintené a han
gom a bőrét. Beleduruzsolhatnék laza kontyba 
kötött szőke hajába, cirógathatnám zsongó sza
vakkal szép hosszú nyakát, fülcimpáit a fekete kö
ves fülbevalók alatt, a hegedű okozta bőrkemé- 
nyedést az álla alatt -  csak a hangommal. Egy il
lő ötlet, hiszen zenész. De tudtam, az se segítene, 
ha nem érdeklem. Csend volt, hat belenyugod
tam, hogy nem lesz semmi. Elég öröm, gondol
tam, hogy ittam egy kávét egy fantasztikus nővel
-  most jó, holnapra meg elfelejtem. El is fordul
tam tőle, nézegettem a gyérülő vendégeket, amíg 
meg nem bántódtarn a sovány, kopasz pincér cin
kos tekintetétől. Mi köze neki a mi dolgunkhoz?

-  Mit csináljunk? -  kérdeztem Bobyt.
-  Nem bánom, de csak akkor, ha tényleg el

lopja a hamutartót.
Várnom kellett, amíg a pincér elnézett.
Sejthettem volna a hangja határozott csengésé

ből, hogy vége a játéknak, eztán már komolyabb
feladatok várnak.

*

így kellene meghalni, gondoltam nemegyszer 
az éjszaka folyamán, míg hallgattam a szívem bol
dog zakatolását.

-  Ne vedd ki! -  mondta Boby a nyitány után.
-  Szeretem magamban érezni, amikor picike 
lesz.

De csakhamar megint mozgatni kezdte a tom
porát, s közben derűsen rám mosolygott.

-  Volt idő, mikor rémített a szex -  suttogta
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bizalmasan. Nem tudtam neki hinni. -  Becsület
szavamra! Betegesen félénk voltam. Egész 
életem a papám, a mamám és a hegedűm körül 
forgott.

Combjával az oldalamra fordított, s egy kissé 
elhúzódott, úgyhogy nagyon gyorsan kellett utána 
mozdulnom, nehogy elveszítsem.

-  Pihenjünk egy kicsit -  mondta később elé
gedetten. -  Franciázzunk.

Amikor ez is megvolt, felült, lábujjával simo
gatta a lábam szárát és szamócával kínált. Pirka
datkor végre elaludhattam.

Kilenckor megszólalt az ébresztőóra. Bobynak 
próbája volt, én már el is késtem az egyetemről. 
Rohanva, reggeli nélkül indultunk el.

-  Délben menjünk úszni -  mondta Boby, mi
közben lefelé szaladtunk a lépcsőn, hogy aztán ki
ki menjen a maga útján. Végigszunyókáltam az 
előadást Fichte ismeretelméletéről -  majd vásá
roltam néhány ócska szendvicset, mohón faltam 
be az autóbuszon, és fél kettőkor találkoztam 
Bobyval a Lukács uszodában. Ő már előbb oda
ért, kék bikinijében állt a medence partján, szőke 
haja fényesebben ragyogott a zúzmarás üvegfalon 
át beszűrődő sápadt téli napnál. Az idegenek 
megbámulták, az ismerősök mosolyogva rákö
szöntek. Eltűnődtem, hogy nem álom volt-e, ami 
köztünk történt, de bágyadt izmaim a boldog éj
szakáról tanúskodtak.

Boby biztatott, hogy ússzunk le-föl a medencé
ben. Amikor végre lihegve kikapaszkodtam a 
partra, ő már a haját szárogatta egy törülközővel. 
Mit sem törődve a báinulókkal, egy hosszú csók
kal fogadott.
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-  Neked köszönhetem, hogy ilyen jó formában 
vagyok -  jelentette ki.

-  Miért?
-  Nem ismered Einstein törvényét? Az élvezet 

energiává alakul át.
Javasoltam, hogy heverésszünk egy kicsit. Has

ra feküdtünk, a karjainkat összefontuk, a könyö
künk összeért. Nem tudom, hogy történhetett -  
de eddig nem vettem észre, hogy az alsókarjára 
egy szám van tetoválva. Észrevehette, hogy a 
meglepetéstől kitágul a szemem, mert mielőtt 
bármit kérdezhettem volna, megszólalt:

-  Nem tudtad? Nem vagyok valami intellek
tuális típus, de azért zsidó vagyok. Igazában fél
vér, de amióta anyámat is megölték, egészen an
nak számítom magamat.

-  Elképzelhetetlen, hogy valaha is egy haláltá
borban voltál!

-  Auschwitzban. Százhét napig és hét óráig.
Láttam egyszer egy fényképet, deportált zsi

dókról: férfiak, nők, amint leborotvált fejjel, ru
hátlanul, élő csontvázakként állnak a barakkok 
mellett. Sokszor gondoltam zavartan gyötrődve 
erre a fényképre. Meg voltam róla győződve, 
hogy ha én is ott vagyok közöttük, ha én vagyok 
az egyik csontváz, akkor ott pusztulok.

Nem éltem volna túl a szörnyűségeket, még ak
kor se, ha megérem a háború végét. Miközben 
Boby beszélt, próbáltam elképzelni, mi mindenen 
mehetett keresztül... S most, alig nyolc évvel ké
sőbb, ahogy ott feküdt mellettem, kicsattanó 
egészségben, telve energiával -  elfogott a szé
gyenkezés, hogy fáradtnak érzem magam.

Úszás után Boby hazament gyakorolni, én pe-
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dig visszasiettem az egyetemre. Kaptam tőle je
gyet az esti hangversenyre, s utána elmentünk va
csorázni a Tulipán bisztrójába. Elmeséltem neki, 
hogyan jutott eszembe felajánlani neki a hamu
tartót. Később, az éjszaka során, mikor végre el
aludtam, egyszer csak oldalba bökött:

-  Te, mért nem mutatod be nekem ezt az ope
ratőr barátodat? -  kérdezte számonkérő hangon. 
-  Szeretném megismerni.

Ettől kiment az álom a fejemből; siettem bebi
zonyítani, hogy nincs más férfira szüksége. Aztán 
már nem volt érdemes elaludni. Felültünk az ágy
ban s kezdtük mesélni egymásnak életünk törté
netét. Boby huszonhat esztendős korában még 
szűz volt. A szüleinél élt, amikor 1944 késő nya
rán az SS és a nyilasok átvették a hatalmat Mis
kolcon, ahol apja zenetanár volt, őmaga pedig a 
városi zenekar első hegedűse. Egy délután olva
sott az anyjával egy falragaszt, amely felszólította 
a város valamennyi zsidó lakóját, hogy költözzék 
be a gettóba, és tájékoztatta a vegyes házasság
ban élő keresztényeket, hogy elegendő, ha elmen
nek a városházára és kijelentik: fel akarják bonta
ni házasságukat. Ez esetben megmaradhatnak a 
lakásukban és „teljes jogú árják” lesznek újra. 
Édesanyja katolikus volt, de csak nevetett a pla
káton. -  Huszonhét év óta élek az apáddal -  
mondta - ,  hogyan képzelik, hogy akár csak 
egyetlen napra is elhagyom?

Mind a hárman bementek a gettóba, de csak 
egyetlen estét tölthettek együtt. A legelső éjszaka 
kiáltozás és kutyák csaholása riasztotta fel őket 
álmukból. Az SS-nek már nyilván volt ebben ta
pasztalata. Az éjszaka kellős közepén jöttek a fér-
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fiákért, amikor mindenki kábult volt az alvástól, 
így is kitört a pánik, de a csendőrök, akik a néme
tekkel jöttek, úgy-ahogy megnyugtattak minden
kit: a férfiakat munkaszolgálatra viszik, csak pár 
napról van szó, aztán megint együtt lesznek. Csó- 
kolózva búcsúztak. Boby a szemével követte az 
apját, nézte még néhány percig, ahogy a férfiak 
felsorakoztak a fényszórók sugarában, s felka
paszkodtak a teherautókra -  aztán nem látta so
ha többé. Másnap reggel az asszonyokat, gyereke
ket tehervonatra tuszkolták, s a lelakatolt vago
nokat csak két héttel később nyitották ki az őrök, 
az auschwitzi rakodópályán. A pálya mellett, ka
tonákkal körülvéve állt egy férfi, frissen vasalt, 
hófehér orvosi köpenyben, s lovaglópálcájával 
mutogatva az érkezőkre, szortírozta őket. Kedve
sen megkérdezte Boby anyjától, elég erősnek ér- 
zi-e magát valami nehéz munkára. A mama -  
miután két hétig halottakkal és haldoklókkal 
összezárva tengődött a tehervagonban -  a várat
lan kedvességtől annyira meghatódott, hogy há
lálkodva azt felelte: bizony szívesebben vállalna 
valami könnyebb munkát, főzést vagy varrást... 
Erre az udvarias orvos intett neki a pálcájával, 
hogy kövesse az öregek, a .terhes asszonyok és 
gyerekek csoportját, akik már menőben voltak a 
zuhanyozók felé. Édesanyja nyilván azt hitte, Bo
by is csatlakozik majd hozzájuk, mert hátra se né
zett. Bobynak még mindig fájt, hogy még búcsú- 
pillantást se váltottak. Csak másnap tudta meg, 
amikor odakerült dolgozni, hogy a „zuhanyozók” 
gázkamrák voltak. A megmerevedett hullákat 
kellett kihordaniuk a gázkamrákból. Aztán ha
lomra rakták őket az elégetéshez.
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Elmondtam Bobynak, hogyan gyilkolták meg 
az apámat. Könnyeztünk a szüleiért, az apámért, 
egymásba kapaszkodva, mintha vihar tombolt 
volna körülöttünk. A világ kibírhatatlanul gonosz 
volt -  de mi menedéket találtunk egymásban.

Másnap reggel megkértem, legyen a feleségem. 
Nagyon örült, de elhárította a kérésemet.

-  Szerencséd, hogy nem vagyok néhány évvel 
fiatalabb, mert akkor a szavadon fognálak. De el
vileg nem ellenzem. Ha egy év múlva még együtt 
leszünk, akkor akár össze is házasodhatunk.

Boby kávéval és almával kínált meg reggelire, s 
délben megint a Lukács fürdőben találkoztunk. 
Már kezdtem szédelegni.

-  Sápadt vagy -  mondta aggódva - ,  nem mo
zogsz eleget! Gyere, ússzunk!

Este elvitt egy társaságba, ahol senkit nem is
mertem, s úgy mutatott be, mint „lelki és testf  jó 
barátját. Ha valaki furcsái!ná kapcsolatunkat -  
tette hozzá, mikor valaki meglepődött - ,  tizenöt 
évvel idősebb vagyok Andrásnál, de van ereje át
hidalni a korkülönbséget.

Valójában kifacsart rongynak éreztem maga
mat. Állófogadás volt, s én alig bírtam már talpon 
maradni.

Az egyik vendég híres zenekritikus volt. Szeme 
örökké könnyben úszott, fekete kecskeszakállat 
viselt, s egy tömzsi, apró hitves tartozott hozzá. 
Mikor megpillantott bennünket, a jeles férfiú fel
szegte állát, rám úszította a feleségét, s ő maga 
Boby után eredt a tömegben. Igyekeztem a gond
jaimra hagyott hölggyel foglalkozni, de mindket
ten az elvetemült férjet figyeltük, aki nagy buzgón 
tartotta szóval szeretőmet.
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-  Boby egészen rendkívüli nő, nem igaz? -  je
gyezte meg a rám bízott feleség. Hangja nyugta
lan volt, s érezni lehetett, hogy tömzsi testét fe
szültségjárja át.

-  Úgy van, rendkívüli -  helyeseltem, túlságo
san fáradt voltam ahhoz, hogy megjátsszam ma
gam. -  Örülök, hogy velem érez.

Ebben a pillanatban a társaság morajából ki
csendült Boby hangja. Képes volt normális társal
gási tónusban úgy megszólalni, hogy az egész szo
bában mindenki őrá figyeljen.

-  Csalta már meg a feleségét? -  kérdezte a 
rámenős kritikustól.

Mindenki feléjük fordult, hirtelen csend lett -  
olyan némaság, hogy még a jégkockák koccanása
it is hallani lehetett a poharak alján. A kritikus 
zavarában a szakállát tépkedte -  talán így akarta 
megvédeni férfiúi díszét felesége tekintetének rá
dióaktív sugárzásától.

-  Természetesen nem csaltam meg -  felelte 
keserűen nevetve - ,  sosem voltam hűtlen hozzá.

-  Akkor ne vesztegessük az időt -  jelentette 
ki Boby királynői hangon, s már fordult is el a fér
fiútól.

Otthagytuk a társaságot. Boby ajánlotta, hogy 
menjek haza és aludjak egyet, ha fáradt vagyok. 
Hallani sem akartam róla. Péntek volt, s az éjsza
ka folyamán Boby úgy döntött, hogy mivel itt a 
hétvége, síelni megyünk. Csupán egy-két alkalom
mal síeltem életemben, amerikai katonákkal 
csúszkáltunk Ausztriában. Nem volt sem síruhám, 
sem felszerelésem, s nem sok kedvet éreztem, 
hogy a szeles budai hegyekben töltsem a szomba
tot. Bobynak azonban volt egy tartalék sínadrágja
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meg egy pulóvere is, ami éppen illett rám. Sícipőt 
és lécet -  úgy tudta -  bérelni is lehet a turista
házban. Tizenegy óra előtt már fent voltunk a he
gyekben, és csak este nyolc körül értünk vissza 
Boby lakásába.

A lakás kicsiny volt, tiszta és rikító színekben 
tündökölt. Faltól falig fekete szőnyeg borította a 
padlót még a fürdőszobában is, a bútorok vidám 
kékben és narancsszínben pompáztak. Semminek 
sem volt itt éles kontúrja -  úgy tetszett, még a 
szilárd tárgyak is valami mindenen elömlő tarka
ságban úsznak. Én legalábbis ilyennek láttam 
Boby lakását azon az estén, kimerültén szédeleg- 
ve. Boby tojást főzött, kenyeret pirított, teát for
rázott. A műkandalló előtt a szőnyegre teleped
tünk, úgy falatoztunk. E kandalló valójában a 
központi fűtés radiátorát rejtette magában. Fölöt
te ezüstláncon a szépen megpucolt, csillogó ha
mutartó függött -  mintegy emlékeztetőül, hogy 
hajdan csak amúgy félvállról vettem a nőket.

-  Még mindig fázom -  mondtam Bobynak, 
gyáván reménykedtem, hogy talán szabadságot ad 
a következő éjszakára.

-  Pompás! -  kiáltotta olyan hangon, mintha 
valami izgalmas hírt közöltem volna.

-  Mi van ebben pompás?
Nem adott semmiféle magyarázatot, amíg nem 

bújtunk be az ágyba.
-  Te jéghideg vagy -  suttogta - ,  de én belül 

csupa tűz vagyok. Pompás lesz!
Igaza lett.
Agyban töltöttük a vasárnapot és egyet-egyet 

szunyókálhattam, amíg Boby fürdőit, vagy valami 
táplálék után nézett, hogy ne vesszünk éhen. A kö
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vetkező hét során azonban egyáltalán nem alhat- 
tam -  csak az egyetemi előadások alatt vagy a 
hangversenyeken. A második héten hazalátogat
tam, időről időre kivettem egy szabadnapot, de las
sacskán úgy éreztem magam, mint aki állandóan ré
szeg. Nem volt kellemetlen érzés... No meg büszke 
is voltam, hogy győzöm szusszal az iramot Boby 
mellett. Hatalmas erőfeszítéseimért -  úgy éreztem 
-  megkapom méltó jutalmamat. Szokása volt, hogy 
míg én az ágyon heverésztem, ő pucéran, egy szál 
bugyiban jött-ment a lakásban. Élbűvölten figyel
tem hosszú lábujjait -  mintha teste tíz gyökeret 
eresztett volna, ahogy ezek az ujjak hol besüpped
tek, hol kibukkantak a puha szőnyeg fekete pázsit
ján... Az emlékezés ködfátyolán keresztül ma is úgy 
látom őket, mint hajdanában. S egyre érzem most is 
a vállamon finom muzsikus kezének ujjait, ahogy 
beszélgetés vagy szeretkezés közben cirógattak.

Semmit sem vettem rossz néven Bobytól... csak 
azt hiányoltam, hogy egyáltalán nem talál semmi 
rendkívülit abban, hogy minden éjjel fenn tudok 
maradni, napközben nagyokat úszom és gyalogo
lok vele, s emellett még az egyetemi előadásokra 
is eljárok! Szerettem volna, ha elismeri: nem sok 
férfi akad, aki képes -  vagy hajlandó -  erre a 
teljesítményre.

-  Bolond vagy -  jegyezte meg Boby egy május 
végi délutánon, míg a parkban sétáltunk, a nap 
utolsó sugarait élvezve. -  Agyonhajszolod maga
dat miattam. Ez butaság!

-  Szó sincs róla! -  ellenkeztem rosszat sejtve. 
Egy idő óta észrevettem, hogy türelmetlen, ha ve
lem van, s egyre több idejébe és igyekezetébe ke
rül, hogy szeretkezéseinkben eljusson a csúcsig.
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-  Bűntudatom van veled szemben, András -  
mondta. De hangja inkább türelmetlenséget árult 
el, mint bűntudatot. -  Tudod, én délutánonként 
néha alszom egyet. De te? Sok ez már a jóból ne
ked, nem?

-  Nem gondolom -  ellenkeztem csüggedten. 
-  De azért örülök, hogy féltesz.

Ez volt az első eset, hogy nem tudott mit mon
dani. Egy ideig hallgattunk. Szótlanul sétáltunk a 
fák alatt, s amint áthaladtunk egy-egy kis tisztá
son, időnként ránk villant a napfény.

-  Hogy mondjam meg neked végre is -  tört ki 
belőle. -  Nem gondolod, hogy rád fér egy kis pi
henés?

Nem is próbáltam vitába szállni vele. Nem kis 
keserűséggel jöttem rá, hogy csak akkor -  és ad
dig -  volt értelme hajszolni magamat érte, amíg 
Boby szeretett. Ellenségesen nézett rám, gondo
lom, várta, hogy majd vádaskodni kezdek, de nem 
voltam rá képes. Mit is panaszolhattam volna fel 
ilyen szédítő, álomszerű hónapok után?
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A szüzekről
-  Á bokrok közt -  mondod -  csodás 

szénakazal ragyog. 
-  Ott lenne a marcangolás? 

Uram, én szűz vagyok."
FAI.UDY. GYÖRGY

„Ó fájdalmas, követelőző tisztaság!"
HARRY PI ÁIN

Itt nálunk, az Ann Arbor-i egyetemen még 
mindig az abortusz a nagy vitatéma. A diákújság, 
amit talán kissé nagyképűen The Michigan Daily- 
nek, vagyis Michigan Napilapjának hívnak, min
dennap közöl néhány olvasólevelet erről a té
máról. A legtöbb levél a Szabad Abortusz Párt 
tagjaitól származik, de egyre többen emelnek 
szót az Élethez Való Jog mozgalma jegyében is. 
Tudtam, hogy minden lányt foglalkoztat ez a 
probléma, így hát nem lepett meg, mikor egy szép 
napon az újságban ilyen cikk jelent meg: „Szüzes
ség: az új életforma.” A másodéves orvostanhall
gatók egy csoportja, amely Hím Orvosok a Sza
bad Szerelemért (HOSZSZ) nevet viselte, levél
ben válaszolt a cikkre. Kijelentették, hogy szi
lárd elhatározásuk „küzdeni a szüzességnek 
nevezett különös kór ellen, amelyről mindenki 
azt hitte, sikerült kiirtani, ám aggasztó módon 
újból felbukkant”. Mivel néhány orvostanhallgató 
is járt előadásaimra, a soron következő ta
nári értekezleten azzal vádoltak, hogy er-
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kölcstelenségre uszítom a diákjaimat. Tisztázni 
kívántam magam, és meg akartam védeni a 
bölcsészeti kar jó hírét -  ezért ,én is küldtem egy le
velet a laphoz. „Megdöbbent a HOSZSZ arrogan
ciája -  írtam amellyel felajánlkoznak, hogy a 
fiatal nőket kigyógyítják a szüzességükből. Ha nin
csenek is tekintettel egy ifjú hölgy érzelmeire és er
kölcsi elveire -  nem is szólva veszélyeztetett jövő
jéről - ,  legalább azt fontolóra vehetnék az urak, 
milyen súlyos következményeknek teszik ki saját 
magukat.” Később megjelent még néhány hozzá
szólás, de a vita végül is elhalt a Homoszexuális és 
Leszbikus Hét eseményei közepette.

Hajdanában, amikor még a budapesti egyete
men diákoskodtam, ismertem egy Micinek becé
zett fiatal színésznövendéket, vörös haja volt, 
hosszú combjai és karjai. Két éve voltunk már af
féle felületes köszönőviszonyban, mikor végül kö
zelebbi kapcsolatba kerültünk. Az volt a híre, 
hogy tehetséges. Csinos is volt, de annyira kitárul
kozó és túlfűtött, hogy a férfiakban épp ezért nem 
keltett kíváncsiságot. Csak a marxizmus-leniniz- 
mus előadásokon találkoztunk, amit a Színház- és 
Filmművészeti Főiskola növendékei velünk 
együtt hallgattak. Bár csak látásból ismertem, úgy 
véltem, mindent tudok róla. Szeretett nagy han
gon trágár szavakkal dobálózni, feltűnően rövid 
szoknyát viselt, és szinte hetenként más-más férfi 
várt rá előadás után. Ezekben az időkben akadt 
kalandom néhány velemkorú lánnyal, s volt alkal
mam megtanulni, hogy húszévesen a legintelli
gensebb, legmelegebb szívű lány is csak a töredé
két nyújtja érzésben, tudásban annak, amit majd 
harmincöt évesen fog nyújtani. De ekkoriban már
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nem féltem a fiatal nőktől -  Miéitől is csak azért 
tartottam magam távol, mert nem érdekelt.

Egy bizonyos péntek este gondoltam meg ma
gamat, október havában. Az a péntek piros betűs 
ünnep lett a számomra: nőt vihettem haza éjsza
kára, mert anyám vidékre utazott a szüleihez, 
hogy segítsen szüretelni. Két napra egyedül ma
radtam a lakásban. Az idő tájt már úgy éltünk 
együtt anyámmal, mint két testvér: jó barátság
ban, de egymástól függetlenül. Annyiszor marad
hattam ki éjszakára, ahányszor csak akartam. De 
az elképzelhetetlen volt, hogy felhozzak valakit 
aludni, amikor anyám otthon van. Azóta, hogy 
Boby rám unt, nagyon kevés alkalmam volt egy 
egész éjszakát egy barátnőmmel tölteni, pedig 
csak azt szerettem igazán. Csak az egész éjszaka 
az igazi. Most, hogy a lakás átmenetileg az enyém 
lett, mindenáron ki akartam használni az alkal
mat egy jó nyugodt, hosszú szeretkezésre. Sajnos, 
akivel akkoriban jártam, férjes asszony volt, nem 
kérhettem tőle, hogy hagyja ott az urát és a gyere
keit a hétvégére. Abban reménykedtem, hogy 
esetleg a Nemzeti Színház bálján találok majd va
lakit magamnak -  a bált ugyanis éppen azon az 
estén tartották, az évadnyitás örömére. Ez a mu
latság az év legnagyobb eseménye volt a budapes
ti művészvilág számára. Soha annyi csinos nőt 
nem láttam egy rakáson életemben, mint ezeken 
a bálokon. A Színház- és Filmművészeti Főiskola 
hallgatói is meghívót kaptak a bálra -  együtt le
hettek „a nagyokkal”. Sikerült besodródnom ne
kem is, színiakadémista barátaimhoz csatlakozva, 
mintha közéjük tartoznék. Nagyszerű bál volt, a 
helyszín történelmi levegőt árasztott: egy meg
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szállt ország nemzeti színházában gyűltünk össze. 
Tudjuk, hogy a Milánói Scala mit jelentett az ola
szoknak az osztrák megszállás idején... Nekünk 
magyaroknak hajdan az osztrák, majd a német, 
most pedig az orosz megszállás alatt a Nemzeti 
Színház jelentette ugyanezt. Kinn, az országban a 
szovjet páncélos hadosztályok szabták meg a ma
gyar politikát -  de itt benn, ezek a falak nyel
vünk legyőzhetetlen erejét idézték, s ezeréves tör
ténelmünk nagy napjait, ahogy új életre keltek 
írók, költők műveiben, hirdetve a szabad szellem 
diadalát. 1848. március idusán a korábbi Nemzeti 
Színházban volt a Bánk bán forradalmi tüntetés
be átcsapó előadása... S alig két évvel a bál után, 
melyről írok, 1956-ban, október 22-én este, itt 
lobbant fel a hazaszeretet egyik lángja, amely 
másnap tüntetésre és felkelésre tüzesítette a fő
város lakosságát. A színház, a 48-as tradíciót kö
vetve, a hirdetett darab helyett a Bánk bánt adta 
elő, s előadás után a színészek és a közönség 
együtt énekelte a Himnuszt. Ott fogalmazódott 
meg, a nagy nap előtt, hogy az ország művészei és 
színliázba járó közönsége is a diktatúra és a 
szovjet megszállás ellen van, éppen úgy, mint az 
írók meg a diákok. Innen csatlakoztak sokan a 
Petőfi Kör éjszakába nyúló gyűléséhez s másnap 
a tüntetéshez, a forradalomhoz. Miután szovjet 
tankok legázolták a népfelkelést, és az országra 
rákényszerítették hű csatlósaikat -  Kádárt és 
embereit - ,  a nemzet színházának is 
elvégeztetett. A hazaárulők nemcsak a hazafiak
tól féltek -  akiket felakasztottak vagy 
bebörtönöztek - ,  hanem a nemzeti öntudat 
köveitől és márványkockáitól is, amelyeket
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leromboltak. (Új és szebb Nemzeti Színházat 
ígérve helyette, amelyet soha fel nem építettek.) 
Ma szélesített út, útelágazó és egy metróbejárat 
rondul benzin- és ólomfelhőben, ahol hajdan a 
patinás, régi, szép színház állt.

Az épület, amely úgy megijesztette a gyarmati 
rendőrállamot, minket kimondhatatlanul lelkesí
tett. Amíg azok a márványoszlopok álltak, egy
szerre árasztottak büszke lelki tartást és érzéki 
gyönyört: egy tőről sarjadt ikerszenvedélyt.

Az oszlopoktól, bronzszobroktól szegélyezett 
előcsarnok szikrázó kristálycsilláraival bálterem
ként szolgált: itt szólt a zenekar és kavargóit a tánc. 
A ruhatárakat pótlólag bárnak, büfének rendezték 
be, s a félhomályos páholyok alkalmi búvóhelyül 
szolgáltak a türelmetlenkedőknek, akik nem tud
tak várni a marcangolással. Sokan ezeken a bálo
kon élték meg életük legszebb, legboldogabb pilla
natait. Milyen mások voltak ezek, mint a mi egyete
mi bulijaink! Sóvárogtam, hogy velem is történjék 
valami... de nem volt szerencsém.

Magányosan lődörögtem még akkor is, amikor 
Hilda asszony, a Shakespeare-tragédiák fennkölt 
királynője, nagy feltűnést keltve, elvonult. Hilda 
asszony leszbikus volt, s az életben is királynői 
jellem. Magasról nézett le mindenkire, s volt bá
torsága kimondani a véleményét bárkiről, mit 
sem törődve azzal, hogy haragjának céltáblája 
szürke kis senki vagy élet és halál ura. Oly lefegy- 
verzően vakmerő volt, hogy mindig megúszta baj 
nélkül. Híre járta, hogy egy ízben, amikor felmen
tek öltözőjébe gratulálni a nagyfejűek: egy füst 
alatt sértette meg a szovjet nagykövetet és Ráko
sit -  aki pedig kisebb sértések miatt is megölette
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a saját minisztereit. Hilda asszony nem rejtette 
véka alá homoszexuális vágyait: sűrűbben és nyíl
tabban kezdett ki a lányokkal akárhány férfinál. 
Hajnali két óra tájban végre kiválasztotta néhány 
engedelmes tanítványát a színiiskolás lányok so
rából, s fenekükre paskolva hajtotta őket maga 
előtt. A szikrázó ólomkristály csillárok alatt Hilda 
asszony sötétzöld szaténruhájában fensőségesen 
vonult a termen keresztül, választottalt terelve.. 
Láthatóan mit sem törődött a magyar művészvi
lág sanda pillantásaival -  szeme is, keze is vé
denceinek rugalmas fenekén járt. Hilda asszony 
híres volt hatásos kivonulásairól; akiket maga 
mögött hagyott a színpadon, azok szegények 
hosszú percekre láthatatlanná váltak. Most úgy 
ment el, mintha azt mondta volna mindenkinek: 
hajrái

Az egymásra talált párok elreppentek, s aki 
még mindig magányos volt, az még elszántabban 
kezdett keresni valakit, akivel összeillik. A levegő 
sűrűsödött -  már olyan tömény volt, hogy szinte 
összeragasztotta az embereket. Egy Schubert-ke- 
ringő illedelmes melódiájára a férfiak a nőket hol 
táncba vitték -  hol a sötét páholyokba. A művé
szek arca márványosan sima volt még -  ahogy a 
közönség bálványaihoz illik - ,  de szemükből már 
perzselő láng csapott fel, mint a gyertyákból egy 
feketemisén. Ebben a felfokozott, érzéki légkör
ben mély rokonszenv támadt bennem egy másik 
magányos lény iránt... rokonszenv is, meglepetés 
is. Mici nem olyan lány volt, akiről feltehettem 
volna, hogy itt társtalan marad.

Mélyen kivágott fehér vászonruhát viselt, amely
nek szinte nem is volt háta. Sértetten és unatkozva
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lődörgött a táncoló párok között. Mikor észrevett, 
olyan túlzott lerendezéssel tárta ki felém karját, 
ahogy csak színésznő képes. András!” -  kiáltotta 
akkora hévvel, mintha egyetlen vágya az lett volna, 
hogy testestiil-lelkestül nekem adja magát. Mielőtt 
bármit mondhattam, Mici átkarolt, és ringani kez
dett velem a zene ritmusára. Alig fordultunk egyet 
-kettőt, máris sugdosni kezdett a fülembe:

-  Isteni vagy... mindig bírtalak!... Ugye, tudod?
Mikor a keringő véget ért, hozzám simult.
-  Beszélhetek veled komolyan?
-  Miről?
-  Kettőnkről. -  Elhúzódott tőlem, arca elko

molyodott. Fejébe vette, hogy itt az ideje számot 
adnom neki érzéseimről. -  Figyelj csak! Mondd, 
miért nem próbáltál még soha megbaszni?

-  Úgy gondoltam, nem ismerjük egymást elég
gé -  feleltem elpirulva.

-  Hát ez igencsak ócska kifogás!
-  Menjünk fel hozzám -  mondtam, hangom

ban izgatott zavarral.
Lehet, hogy a jó sors végül is egy nimfomániás 

nő karjába sodort? Alighogy beültünk a taxiba, 
csókolni kezdett, közben megfogta a kezemet, s a 
szoknyája alá húzta.

-  Isteni, hogy kettesben lehetek veled! -  súgta 
türelmetlenül.

De hát még a taxiban ültünk. Azt hittem, Micit 
teljesen elvakította a szenvedély, azért nem veszi 
észre a sofőr furcsállkodó pillantásait. Mintha bi
zony az efféle gerjedelem feledtethetné, hogy 
ilyen körülmények közt nincs remény a beteljesü
lésre! Arra sem figyeltem föl, hogy amit a marká
val művel -  az épp ellenkezője a szokásosnak.
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Ahelyett, hogy megfogott volna, az én kezemet 
húzta magához. De mit törődtem én árnyalati kü
lönbségekkel, amikor úgy is oda igyekeztem, aho
vá vitt. Bekalauzolta a kezem a bugyija alá, és 
fürge ujjaim nedves bozótjában kezdtek tapoga
tózni, mint felderítők a főerő érkezése előtt.

Mikor végre kettesben voltunk a liftben, Micinek 
hirtelen eszébe jutott az anyja, s elhúzódott tőlem.

-  Anyám nem örülne, ha tudná, hogy ilyen ké
sőn még fent vagyok. -  Hajnali három felé járha
tott az idő. -  Mama még hisz a régi mondásban, 
hogy Jókor feküdj, jókor kelj -  friss egészség: sok 
siker!”

-  Nem a szüléiddel élsz?
-  Kollégiumban lakom. Én vagyok az a bizo

nyos falusi kislány Pesten. A szüleim nem nagyon 
örülnek neki. Annak sem örülnek, hogy színésznő 
leszek.

Ahogy kiléptünk a liftből, s a hosszú, kanyargós 
folyosón mentünk a lakásunk felé, Miéit a bérház 
jellegzetes sárgás világításában viaszszínűnek lát
tam. Az én arcom is ilyen lehet most, villant át 
agyamon. Éreztem, hogy nagyon későre jár. Mici 
közben az otthoni barátnőiről fecsegett. Örültem, 
hogy neki is szüksége van egy kis időre, míg újra 
összeszedi magát a taxiban folytatott heves műve
letek után. Útban egy alig ismert diáktársa ágya 
felé, azzal igyekezett helyreállítani lelki egyensú
lyát, hogy gyerekkori pajtásainak emlékét idézte 
fel... Úgy tett, mint egy műugró: ugrás előtt rugó
zik egy-kettőt a trambulinon, hogy valami szilár
dat érezzen a talpa alatt, mielőtt elrugaszkodik.

Mikor a szobámba értünk, Mici gyors, gyakorlott 
pillantással nézett körül, mint aki pontosan számba
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akar venni mindent, majd egyenest az ágy felé in
dult. Oly profi módra mozgott -  szinte Fráulein 
Mozartra emlékeztetett a határozottsága. Letele
pedett az ágyra, ledobta magáról ruhája csekélyke 
felsőrészét. Még mielőtt mellé ülhettem volna, már 
a melltartóját is levette. Köldökig meztelenül ült az 
ágyon, kihúzta magát, kicsiny kebleit előreszegez
ve. Amint így egy kicsit meghökkenve -  de megha
tódva is -  nézegettem, furcsa mosollyal mondta:

-  Szeretném, ha minden lámpát felgyújtanál. 
Látni akarom az arcodat.

Minden világítást bekapcsoltam, mellé ültem, 
és vetkőzni kezdtem volna. Mici azonban magá
hoz húzott, s mellbimbóit a zakómhoz nyomta.

-  Szeretném, ha te húznád le a bugyimat.
Sietve megtettem. Miközben szedtem le a bu

gyit, szoknyája szétnyílt. Mici előbb széttárta, 
majd ismét összezárta nyúlánk, hófehér combjait. 
Semmi áron nem volt hajlandó megszabadulni fe
hér vászonruhájától, amely most már fura csomó
ba gyúródott a csípője körül. Megpróbáltam belé
je hatolni, de ez a rongycsomó valahogy mindig 
utamban volt.

-  Csuda szexi buli volt, ugye? -  suttogta, mi
közben elkapta kezével az ágaskodó szerszámo
mat, és felhúzta a hasához. Tapogatta, simogatta, 
leszorította, hogy békében maradjon, közben le-le- 
húnyta pilláit, majd végleg úgy maradt -  zárt szem
mel. Vajon mit képzelt maga elé? Biztos voltam 
benne, hogy elképzel valamit -  a mosolyából lát
tam. Talán valami külön izgalomra volt szüksége, 
gerjesztő vágyképekre? Azért hunyta be a szemét, 
hogy a szemhéján -  mint valami mozivásznon -  
más testeket lásson, míg az enyémet fogja? Egy jó
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képzeleterejű lány orgiák királynője lehet, még 
akkor is, ha csak egy szál férfi van a keze ügyében.

Amikor már vagy egy óra is eltelt simogatással, 
kezdtem elveszíteni a türelmemet. Mici nyilván 
megérezte moccanásaimon, hogy derekasabban 
neki akarok látni a dolognak -  átgurult az ágy 
másik felére, és keresztbe tette a combjait. Olyan 
képet vágott, mint aki meg van bántva.

Eltámolyogtam az ócska, felhúzós lemezját
szómhoz, s kezdtem volna megindítani a masinát. 
Gondoltam, nem árt egy kicsit lehiggadnom. Ha 
már egy lány ilyen gyorsan a tárgyra tér, kutya kö
telességem, hogy időt adjak neki: döntse el ő, mi
kor akarja a javát.

-  Nézz rám -  szólalt meg Mici. -  Látni aka
rom az arcodat!

Odanéztem, és azt javasoltam, hogy bújjon be a 
takaró alá, különben megfázik.

-  Nem tudom megtenni.
-  Miért?
-  Vallásos vagyok.
-  Hogy érted ezt?
-  Szűz vagyok.
Úgy megzavarodtam, rendbe szedtem a ruhá

zatomat. Lehajtottam a fejem, hogy ne lássa, 
mennyire el vagyok képedve.

-  Nézz rám! Szeretlek nézni -  ismételgette 
Mici.

Elébe vágott minden várható szemrehányásnak.
-  Ha nem nézel is rám, tudom, hogy haragszol. 

Ez mutatja, hogy nem szeretsz! Ha szeretnél, be
érnéd azzal, hogy így játszunk egy kicsit.

-  Eleget játszottunk így -  mondtam keserűen, 
a szoba közepén állva, mint valami senki földjén.
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-  Mi volna, ha most valami mást játszanánk a 
változatosság kedvéért? Nem akarsz zenét hall
gatni?... Vagy csak üldögéljünk és beszélgessünk?

-  Hajnali négy óra lehet -  duzzogott Mici. -  
Túl késő van ahhoz, hogy beszélgessünk.

-  Akkor hát... haza akarsz menni?
-  Te könnyen beszélsz, mert fiú vagy! -  Ma

gára húzta a ruhája felső részét, de a melltartóját 
nem vette vissza. Megigazította a szoknyáját is. -  
Nem volnék képes az anyám szemébe nézni, ha 
megfeledkeznék magamról. Ne nevess! (Nem ne
vettem.) Nem ismered az anyámat! Apáca akart 
lenni, még akkoriban is, amikor apám már udva
rolt neki. De aztán apám felcsinálta... így eldőlt a 
kérdés. -  Engesztelő mosollyal tette hozzá: -  
Ebből láthatod, milyen jó házasságközvetítő vol
tam már születésem előtt!

-  Ez ugyanolyan üres duma, mint minden, 
amit mondasz!

-  És ha teherbe ejtenél? Erre persze nem gon
dolsz!

-  Még senkit sem ejtettem teherbe -  tiltakoz
tam méltatlankodva. -  Az apácák nyilván nem 
beszéltek neked a fogamzásgátlásról.

-  Szeretlek, de nem teszem meg.
-  Ha jól emlékszem, a bálban panaszoltad, 

hogy nem „basztalak meg”, szó szerint így!
-  Azt panaszoltam csak, hogy nem próbáltál 

megbaszni.
Mici nem tudta a diadalmas vihogást magába 

fojtani, ahogy hangsúlyozta a különbséget. A vi
hogás hirtelen visszazökkentett a nyolc év előtti 
hangulatomba, amikor csitrikkel kínlódtam. Szé
gyelltem magam az ostobaságomért.

141



-  Mici... figyelj ide... hívok neked taxit!
-  Nem akarok elmenni.
-  Midkém, vagy elmész, vagy hívom a rendőr

séget.
-  És mit mondasz majd a rendőröknek? -  

Csend lett. -  Ha egy kicsit is értenél a nőkhöz -  
tette hozzá tudhatnád, hogy szeretlek!

-  Rendben van. Akkor én megyek el.
Elkapott az ajtóban; szomorú és durcáskodó

arccal átölelt. Olyan gyengéden, olyan szorosan 
tapadt, dörzsölődött hozzám, teljesen elfelejtet
tem, hogy csak ugratni akar. A nyakkendőmet 
kezdte kibogozni, s fojtott hangon kérdezte:

-  Miért nem vetkőzöl le?
Abban a hiszemben, hogy némi előrehaladást 

értem el, levetkőztem. A farkamnál fogva veze
tett az ágyig -  s kezdődött megint a dulakodás. 
Mindketten meztelenek voltunk, kivéve azt a ru
hacsomót ott Mici derekán. Nem tudnám meg
mondani, milyen sorrendben követték egymást a 
dolgok -  csak az maradt meg az emlékezetem
ben, hogy egyre erősebben fájt a fejem. Úgy volt, 
mint a Faludy-versben:

nem vágta, csak barangolás,
játszódás, pedzés, lantolás,
az is csak úgy-ahogy.

Egy-egy vadabb mozdulatunkra is emlékszem. 
Micinek sikerült újból és újból visszacsábítania, 
körülfogott a testével -  de mindig kellő időben 
összezárta a combjait, hogy ne tudjak beléhatolni. 
Megpróbáltam boldogulni vele -  de mindig le
szerelt. Reszkettem a dühtől, odavágtam neki, 
hogy szadista.
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-  Mindenkit gyűlölsz?... Vagy csak a férfiakat? 
Miért? Vert az apád kiskorodban?

Végül azt találtam mondani neki, hogy „szűz- 
kurva”. Erre sírva fakadt.

-  Szívesebben kefélnék veled, mint bárki más
sal, de meg kell őriznem magam a férjem számára. 
-  Melltartójával törölgette a könnyeit. -  Vegyél 
holnap feleségül és utána, ha akarod, már az anya
könyvvezető hivatalában lefekszem veled. Nem 
vagyok félős... vagy afféle. Akár az anyakönyvve
zető hivatalában is megteszem. Komolyan mon
dom!

-  Hogyne! Ott szívesen csinálnád! Felgyújta
nánk minden lámpát, hogy közben figyelhessed 
az anyakönyvvezető arcát.

Ezen nevetett. De nem nyugodott bele, hogy 
sokáig elhúzódjam tőle: talán azt akarta bebizo
nyítani, hogy még mindig fel tud izgatni, ha rá is 
jöttem a titkára... Vagy egyszerűen csak a maga 
módján akart élvezkedni? Amikor hátat fordítva 
neki az asztal mellé ültem, mögém állt, s hátulról 
kezdte csókolgatni a nyakamat meg a fülcimpá
mat. Egy idő múlva persze kellőképpen felizgul
tam, s megint visszabújtunk az ágyba. Mici 
lángolt a szenvedélytől -  amíg el nem jött „a 
tettek pillanata”. Abraham Cowley szavait idézve: 
maga volt a megtestesült „külterjes nő”.

Minden külső szervéből a szerelem sugárzik -
De férfi, ó, sosem hatol belé!

Kárpótlásul felajánlotta Mici, hogy leszop. Ad
digra annyira eluralkodott már rajtam a kétkedés, 
hogy nem hittem ajánlatában.
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-  Ez is csak olyan kis szadista trükk -  még le
harapnád!

-  Ha szadista volnék,- nem ajánlanám fel, hogy 
megkönnyebbülést szerzek neked -  felelte.

-  Inkább azt magyarázd meg, mi is ez a te val
lásosságod! Valamikor pap akartam lenni, talán 
megértem.

-  Akarod, hogy csináljam, vagy nem?
-  Miért erőltetnéd magadat!
-  Az igazság az, hogy szívesen csinálom. Már 

egy csomó fiúnak csináltam, le is nyelem. Neked 
is megtettem volna rögtön, ahogy idejöttünk, ha 
kérted volna. Először tizenöt éves koromban 
szoptam egy fickónak, aki azt mondta, megöl, ha 
nem fekszem le vele. Valamit tennem kellett, 
hogy lecsillapítsam. Akkor nem esett jól, de most 
már szeretem. ízlik.

Akkor, vagy valamivel később franciáztunk, de 
rajtam már az sem segített. Egyre jobban fájt a 
fejem. Mici viszont tökéletesen megnyugodott. 
Úgy tetszett, megvalósult szűzi vágyálma: a szep
lőtlen fogantatás misztériuma.

Reggel hét óra tájban elhatároztam, hogy le
fekszem aludni. Mondtam neki, csináljon, amit 
akar: ha akar, maradjon -  ha akar, menjen el.

Déltájban életem legiszonyúbb fejfájására éb
redtem. Úgy éreztem, mintha agyvelőm rángatóz
na a koponyámban. Az aszpirin nem segített: vé
gül egy kórházban kötöttem ki, a baleseti osztá
lyon, s morfium injekciót kaptam. De ez már jó 
későn, estefelé történt. Amikor végre felébred
tem, ködös vízióként Mici bukkant fel, az ágyam 
szélén ült, és ide-oda lóbázta a lábait.

-  Hogy érzed magad? -  kérdezte.
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-  Olyan rosszul, hogy alig látlak.
-  Én is rohadtul vagyok. Egy kicsit erőszako

sabbnak kellett volna lenned, a kellő pillanatban.
Mindazonáltal hajlandó volt osztozni a felelős

ségben.
-  Amíg aludtál, megszámoltam, hány férfi pró

bálkozott velem. Sok jóról lemondtam a jövendő 
férjem kedvéért -  s még nem is ismerem a hü
lyét!

-  Az erény magában hordozza a jutalmát, Mi
cikém.

-  Ne gúnyolódj velem -  mondta panaszos 
hangon.

Hogyan gúnyolódhattam volna? Fájt a fejem is, 
a szívem is: rájöttem, hogy nem voltam sem elég 
rámenős, sem elég okos.

-  Figyeld meg, mi lesz, ha férjhez megyek. 
Minden férfival lefekszem, aki megkér rá, azt 
sem bánom, ha púpos.

Szó szerint idézem. Nem biztos, hogy mindenre 
pontosan emlékszem, amit azon az éjjel 
hallottam tőle, de ez a kijelentése annyira 
meghökkentő volt, hogy örökre bevésődött 
emlékezetembe. Annál is inkább, mert -  úgy hi
szem -  szavát állta.

Mici egy esztendővel ezután kimaradt a Szín
ház- és Filmművészeti Főiskoláról. Hozzá akart 
keresni az ösztöndíjához egy kis pénzt, ezért el
szegődött énekesnőnek egy éjszakai lokálba, ahol 
-  többek közt -  egy dél-európai NATO-ország 
katonai attaséjával került össze. Nem tudom, 
mennyi az igazság a kerengő pletykákból, de tény, 
hogy miután házasságot kötött ezzel a bizonyos 
úrral, minden éjszaka látható volt az elegáns szál
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lodák bárjaiban, kommunista vagy nyugati diplo
maták társaságában. Kapcsolatai végül is hideg- 
háborús üggyé váltak, mert mindkét oldalról az
zal gyanúsították, hogy adatokat szolgáltat ki az 
ellenségnek. Egyik évfolyamtársam, akinek apja 
miniszterhelyettes volt a Külügyminisztériumban, 
elmesélte, hogy jó ideig mind a szovjet, mind a 
NATO titkosszolgálat emberei nyomon követték 
Micit, amikor randevúzott. Az attasét később 
kormánya visszahívta, s Mici vele ment, néhány 
hónappal az esküvőjük után.

Ami engem illet -  ama felejthetetlen éjsza
kánk után - ,  egyetlen leányzónak se próbáltam 
elrabolni a szüzességét. Meg lehet engem róni 
sok mindenért, de ez ügyben ártatlan vagyok: 
tiszta szüzeket rossz útra nem vittem. Még nem is 
háborgattam őket. Ők a következményektől fél
nek -  én az előzményektől borzadok.
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1 2

A tunyaság halálos bűnéről

„Eltékozoltam az életemet a magános bűnnel."
DOSZTOJEVSZKIJ

Körülbelül tizennyolc esztendős lehettem abban 
az időben... Még mindig reménytelenül szerelmes 
voltam Ilonába -  s eszeveszetten kívántam szeret
kezni bárkivel, csak nő legyen! Ekkoriban történt, 
hogy egy szép napon az egyetemi könyvtár egyik 
néptelen zugában kettesben találtam magam egy 
diáklánnyal: S. Margittal, aki később híres tenisz- 
bajnok lett. Beszélgettünk, csókolóztunk, meg
megszorongattuk egymást. Tüzes, barna lány volt, 
hagyta, hogy csókolgassam, szopogassam piros szá
ját és csecsbimbóit -  de mindhiába kértem, hogy 
jöjjön elvelem valahová. Egyre azt hajtogatta:

-  Ennyi elég -  ennyi elég!!!... -  majd elliheg
te, hogy nincs már ideje, és gyorsan elment. Keb
lének íze és illata a végsőkig felajzott, rég nem kí
vántam nőt ilyen vadul. Forgott velem a világ, 
mintha tengeribeteg volnék. A vágyak fergeteges 
óceánját kavarta föl bennem. Éreztem, amint a 
vérhullámok agyamra tódulnak, majd leszállva el
árasztják az alsóbb régiókat. Ott mindjárt az olva
sóasztalnál segítettem magamon. Micsoda kicsat- 
tanóan egészséges, életrevaló gyereket tudtam 
volna akkor nemzeni: egy pillanat alatt tele lett a
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markom elfecsérelt maggal. S ahogy ott ültem az 
asztalnál, azon tűnődve, mit is csináljak a teli te
nyeremmel -  Margit váratlanul visszajött. Meg
gondolta magát, mondta, épp most fölmehetnénk 
a nagynénje lakásába, mert a néni nincs otthon.

Ma már bizonyára bevallanám neki, hogy mi 
történt -  s ő talán jót nevetne rajta, vagy akár hí
zelgőnek is találná - ,  de abban az időben még 
annyira szégyenlős voltam, s annyira féltem, hogy 
közelebb jön és megnézi, mit rejtegetek a kezem
ben: fanyarul csak azt mondtam, már belemé
lyedtem az olvasásba, és nem akarom abbahagy
ni. Szeme kitágult a meghökkenéstől, sarkon for
dult, elsietett -  és halálos ellenségem lett.

Azóta csak úgy tudok gondolni a magános elél- 
vezésre, mint elszalasztott alkalmakra. Margit 
egyébként feljelentett az egyetemi pártbizottság
nál. Besúgta, hogy azzal kérkedtem: a marxiz
mus-leninizmus vizsgán kitalált idézeteket rög
tönöztem A  tőkébői, mert biztos voltam, hogy a 
vizsgáztató tanárok közül egyik se olvasta az 
egész vaskos, olvashatatlan könyvet. Persze ta
gadtam, de azért majdnem kirúgtak.

Ezt a suta, félresikerült ügyet egy pornómagazin 
idézte emlékezetembe, amit egyik hallgatóm pos
tázott nekem, azt kérdezve egy mellékelt cédulán:

-  Mi a véleménye, professzor úr?
A magazinban egy terjedelmes cikk „a masztur- 

bációs forradalom” győzelmét hirdette. Röviddel 
azután érkezett ez a posta, hogy a Michigan Daily 
hasábjain megjelent a levelem, amelyben óvtam a 
fiatalembereket a szüzektől. A diák, aki a magazint 
küldte, valószínűleg tudni akarta: milyen más meg
oldást javasolok. Észrevenni már észrevettem, de
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csak ekkor gondolkoztam el először a lehangoló 
furcsaságon, hogy sok olyan fiatal, sőt nem egy 
meglett férfi is van az egyetemen és a városban, aki 
mint a Feljegyzések az egérlyukból hőse magányosan 
él, s nyilvánvalóan pazarolja magát valami eldugott 
zugban. Ezek nem holmi nyomorékok, nem afféle 
senkinek sem kellő, szerencsétlen torzalakok, ha
nem csinos, jóképű férfiak, akikkel sok nő szívesen 
szeretkezne. A pornómagazin nem magyarázta ezt 
meg ilyen világosan, de rátapintott a lényegre: ha 
van itt valamilyen „szexuális forradalom”, az bizony 
jórészt magános zugokban tombol.

Nem sokkal később felkértek, hogy egy kizáró
lag férfiakból álló, fennkölt diákegylet összejöve
telén szólaljak fel. Úgy döntöttem, hogy versbe 
szedem a mondanivalómat. Szentbeszéd címet ad
tam a versnek, hogy meghökkentsem -  és gon
dolkodásra késztessem hallgatóimat.

Szentbeszéd a Névtelen Onanisták gyülekezetének 
okulására

1

Szent Lélek lakozik a genitáliák 
felséges nedveiben is, 
az Ő teremtő ihlete győzi le bennünk 
a^restség halálos bűnét,
Ő szaporázza lépteinket,
Ő acélozza inainkat.
Ama felbuzgó nedvek 
sarkallják virtusunkat, 
hogy nekivágjunk meghódítani 
az Ismeretlent.
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Amint emelkedik 
a férfi szaporító vesszeje; 
akként emelkedünk mi mind 
az érteden közöny fölé: 
a türelem s a szerelem 
szépséges leckéit tanuljuk 
a beteljesülő gyönyörre várakozva.

Kitárul az asszony 
s belémerül a férfi.
Ágyékon s homlokon 
szent kenet a veríték.
Összefonódások változatos során 
élő élővel élni megtanul.

2

Vetíthet eléd merész képzelet
leszboszi lányokat,
kik egymást nyalva-falva vonaglanak,
míg domború tomporukat neked kínálják,
-  hogy hármasban merüljetek
gyönyörbe -
vagy fesse bár fantáziád
a legkáprázatosabb orgiát,
mit sóvár kéj álmodni képes:
egyetlenegy valódi ölelés
üdvösségéhez mérten,
koldusszegény a tétlen képzelődés.

Ha egy személyben magad vagy a vágyban 
a boldoguló és a boldogító, 
ellankad lábad, és nem éred el 
még azt sem, aki vár rád,
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még azt sem, aki izgat.
Torlódó kívánságát lecsapolja, 
ki magányosan keresi a megkönnyebbülést. 
A társtalan gyönyör hullámverése 
puszta szigetre vet.

3

Az erős társra nem szorul -  mondják -  
még gyönyörre vadászva sem:
Ő ismeri a legsimább utat a kéj felé.
Egyedül köszörüli a bökőt
az is, ki csak erőszakkal szerez nőt.
Ő képzelt asszonyait kedveli, 
de az élők között nem szeretőt, 
áldozatot keres.
Gyűlöli, szúrja, vágja, tépi, 
hogy hatalmasnak érezze magát.

De én azt mondom: 
csak az a bátor, az erős, ki állja 
az ismerkedés nehézségeit, 
aki tud kérni, könyörögni, várni, 
s nem roppan össze, ha kinevetik.
Ki inkább vállal harcot,
vitát, tusát, kudarcot,
mint hogy megfutamodjék a magányba.
Mindenki hazárdjátékos, de ő
nem önmagára: másra teszi tétjét,
és legérzékenyebb tagját se fél
rábízni arra, kit társul kíván.
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A kisgyermekes anyákról
„Ej -  szólt Tóm apja -, nem vagy 

már te gyermek, 
Nem is engedlek elzülleni végképp: 

Ideje már feleséget szerezned! 
-  Helyes -  felelt Tóm -  és ki 

feleségét?"
THOMAS MOORE

,/l házasság bilincse olyan súlyos, 
hogy csak két ember bírja el -  

sőt olykor csak három!"
ALEXANDRE DUMAS

Egyetemi éveim hátralévő részében sok kudarc 
ért -  de nőkkel kapcsolatban már kevés. Azok
nak a drága asszonyoknak köszönhetem jó sze
rencsémet, akik megosztották velem házaséletük 
örömeit és gondjait. Zavartalan, felhőtlen román
cok voltak ezek: nem keserítette meg őket piszká- 
lódás, vádaskodás, veszekedés. Mi értelme is vol
na egy kalandnak, ha ugyanolyan, mint egy házas
ság? No meg, persze, nem terhelte ezeket a sze
relmeket semmiféle társadalmi felelősség súlya. 
Fontos volt ez életemnek abban a szakaszában, 
amikor még fő dolgom a tanulás volt, anyámat is 
én tartottam el, s bőven kivettem részem az ifjú
sági mozgalomban. A férjes asszonyok óvtak meg 
attól, hogy elkövessem a végzetes hibát: éretle
nül, túl korán házasodjam. (Bár ez nem rajtam 
múlott: én nem is egynek tettem házassági ajánla
tot.) Ők óvtak meg a mértéktelen szeretkezéstől
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is. A férjes nők többnyire túlságosan elfoglaltak 
ahhoz, hogy elnyííjék szeretőiket. Csak kis időre 
szabadíthattam meg őket a házi tűzhely gondjai
tól -  de olyan örömökkel szolgáltam nekik, ame
lyekért nem tartoztak semmiféle ellenszolgálta
tással. Nyugodtan szeretkezhettek velem, nem 
kellett attól tartaniok, hogy a zoknimat is ki kell 
mosniok. Boldog házasságtörögetéssel töltöttük a 
szabad időnket.

Az egészből mégis néhány asszony nehéz sorsa 
maradt meg legélénkebben az emlékezetemben 
-  különösen azoké, akiknek kicsi gyermekeik 
voltak. A kisgyermekes anya többnyire élete leg
válságosabb szakaszát éli át. Talán két-három ter
hessége is volt már, gyors egymásutánban, s férje 
ezalatt keveredett először szerelmi kalandokba 
más nőkkel. Az a tény, hogy párjának vonzalma 
kihűlőben van, csak fokozza a feleség szorongása
it: aggódik az alakjáért, fél az elrepülő évektől; s 
az örökké tartó szerelemről szőtt álomvilág szer
tefoszlik. Az asszonynak szembe kell néznie azzal 
a megoldhatatlan feladattal, hogy épp akkor hó
dítsa vissza férjét, mikor egy egész sor új gond és 
kötelesség nehezedik a vállára: a gyerekek majd’ 
minden percét lekötik. Miközben járni tanítgatja 
gyermekeit, maga is botladozva próbálja visszá- 
nyerni régi egyensúlyát. Vajon ma éjszaka megint 
kimarad-e a férje? Vajon kívánatos-e ő még 
egyáltalán? Senkinek sincs oly nagy szüksége ön
bizalomadó új szerelemre, mint az ilyen kisma
máknak. Ám az is a keserű valósághoz tartozik, 
hogy éppen akkor, amikor férje kezdi elhanyagol
ni, a szeretőnek való férfiak sem figyelnek fel rá: 
mind csak az anyát látják benne. A nő azon veszi
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észre magát, hogy miközben erősebb benne az 
asszonyiság, mint bármikor -  mindenki azt várja 
tőle, hogy a gyerekeken és a háztartáson kívül 
semmi mással ne törődjék.

Igaz, ismertem egy olyan asszonyt is, akinek 
nem volt oka panaszra. Szeretnivaló férje volt, 
aki imádta, volt továbbá öt jóképű, jóravaló fia, s 
őmaga szerfelett élvezte az ilyen virágzó család
nak és derűs otthonnak a gondját. Emellett tö
méntelen szeretője volt, nyilván csak azért, mert 
elképesztően sok felesleges energia feszült 
benne. Ismertem olyan anyákat is, akik 
nyomorult helyzetükben úgy érezték: egyetlen 
szerelmi viszony már nem elég fájda
lomcsillapítóul. Nusi az utóbbi kategóriába 
tartozott -  bár talán nem is illendő be
gyömöszölnöm őt valamiféle kategóriába.

Először a gyermekeivel találkoztam, pontosab
ban: megtaláltam őket. A Margitszigeten sétál
tam és észrevettem, hogy két kisgyerek céltalanul 
bolyong a tömegben: egy ötévesforma, komoly te
kintetű fiúcska keservesen síró lánykát vonszolt 
kézen fogva maga után. Megkérdeztem tőlük, 
hogy mi a baj. A fiú nem volt hajlandó idegennel 
szóba állni. A kislányt faggattam ezután, s így 
megtudtam, hogy anyukájuk elment a toalettre, s 
azt mondta, várják meg kint. A fiú megunta a vá
rakozást, és magával cipelte a húgát is. Már jó ré
gen keresik anyukájukat, de mindeddig ügyet se 
vetett rájuk senki. Nyilvánvaló volt, hogy egyha
mar nemigen találják meg az anyjukat, ha tovább 
kódorognak. Úgy döntöttem hát, hogy megállók 
velük egy büfénél, a híd közelében. Arra minden
képp át kell haladnia az anyjuknak, mikor hazain-
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dúl a szigetről. Július közepe volt, igen meleg es
te. Felajánlottam a gyerekeknek, hogy málnaször
pöt veszek nekik. Elfogadták. A frissítő megol
dotta a fiú nyelvét, most már szendvicset is kért.

Úgy estek neki a szendvicsnek, mintha már egy 
esztendeje nem ettek volna. Valóban, mindkét 
gyerek sápadtnak, rosszul tápláltnak tetszett. Ol
csó nyári ruha volt rajtuk, tiszta és rendes, itt is, 
ott is foltozott. Hanem a szemük -  az gyönyörű 
volt: nagy, mély és sugárzó.

-  Részeges vagy? -  kérdezte a fiú, két szend
vics között.

-  Nem, nem vagyok részeges.
-  Te is csak fiú vagy, mint én?
-  Inkább azt mondhatnám, hogy felnőtt va

gyok.
-  Hazudsz -  vágott vissza a gyerek gúnyosan 

- ,  a felnőttek részegesek.
-  Honnan tudod?
-  A papám is részeges.
-  A mamád is részeges? -  kérdeztem.
-  Á! Hisz ő csak nő!
-  Proligyerekek -  jegyezte meg a büfépult 

mögött álló mosolygós, fehér hajú hölgy, aki hal
lotta a beszélgetésünket. -  Most még aranyosak, 
de később szörnyetegek lesznek, meglátja!

Miután a gyerekek annyi málnaszörpöt- és 
szendvicset bekebeleztek, amennyi csak beléjük 
fért, odébb vezettem őket egy-két lépéssel. A kis
lány, Nusi, a kezemet fogta, de Jóska, a bátyja, 
máris kezdett volna elcsatangolni. Többször utá
na kellett rohannom, hogy visszahozzam.

-  Mindig elkóborol -  jegyezte meg a húga. -  
Ez a mániája.
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-  Most aztán nyugton maradsz! -  mondtam 
végül Jóskának. -  Különben letépem a füledet!

Jóska egykedvűen vállat vont. Nem hatott rá a 
fenyegetésem.

-  Engem mindenki ver.
-  Ki ver téged?
-  A papa... meg mindenki.
-  A mamád is megver?
-  Nem, ő nem ver, a nagymama se ver, -  'de 

hát ők csak nők.
Kezdtem a fiút is, az anyját is sajnálni.
-  Látod... én férfi vagyok, mégsem verlek meg. 

Még sohasem vertem meg senkit. Csak rád akar
tam ijeszteni, hogy itt maradj.

-  Hazudsz -  vetette oda, mint már az imént 
is.

-  Nem hazudok. Igazán, sosem vertem meg 
senkit.

-  Akkor hazudtál, amikor azt mondtad, hogy 
letéped a fülemet.

-  Igen, akkor hazudtam.
-  Igazábul mondod, hogy sose vertél meg sen

kit?
-  Igazábul, soha!
Ezen a fiú elgondolkodott, gyanakvó tekintettel 

méregetett.
-  Zsidó vagy?
-  Nem. Miért kérded?
-  Papa azt mondja, hogy a zsidók másmilye

nek!
-  Talán nem jól tudja.
Jóska kissé kedvetlenül ebbe is beletörődött.
-  Lehet, hogy nem jól tudja. Nagymama azt 

mondja, hogy a papa csak szájai.
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Megtudtam, hogy az apjuk szerelő, egy gyárban 
dolgozik, s a lakásuk nemcsak egy szobából áll -  
van konyhájuk is. Azt is kibökték, hogy a papa 
sokszor a szomszédban alszik. Ott lakik egy nagy
lány, aki festi magát -  még a haját is. Papa azt 
mondja, hogy csinosabb, mint a mama. Mamájá
ról szólva a kisfiú többször is megjegyezte, hogy 
„csak nő”!

Mikor végre felbukkant az anyjuk, nagyon meg
lepett a külseje. Ahogy odaszaladt a büféhez, fa
kókék, ujjatlan tunikában, blúz nélkül -  először 
az villant át a fejemen: „Ni, még egy szomjas 
lány!” A gyerekek szőkék voltak, anyjuk, Nusi 
barna. Sűrű, sötét haja szabadon omlott le mezte
len vállára. Nagy, fekete szeme volt neki is, mint 
a gyerekeinek. Egy pillanatra rám ragyogott a te
kintete, mikor megköszönte, hogy vigyáztam a 
gyerekekre. Jókötésű, belevaló nő -  gondoltam. 
Csak kiugró pofacsontja árulta el, hogy ő sem 
eszik eleget. Ideges lett, mikor a gyerekek elújsá
golták, hogy szendvicset meg málnaszörpöt kap
tak.

-  Nem kellett volna venni nekik semmit, akár
hogy kunyerálnak! -  mondta védekezőn. -  Azt 
maga is tudhatja, hogy ha gyerek csinál 
adósságot, azért senki se köteles helytállni. 
Persze, maga most azt várja, hogy megfizessem.

Úgy látszik, családi vonás volt náluk a gyanak
vás. Velük együtt távoztam a szigetről. Míg a fi
úcska előttünk baktatott, kézen fogva a kishúgát, 
megmondtam Nusinak, hogy elragadónak talá
lom.

-  Jézusom... magának aztán rosszul mehet, ha 
észrevesz egy magamfajta roncsot!
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-  Nem bírom, ha egy nő ócsárolja a külsejét. 
Ez nem őszinte.

-  Nincs énrajtam semmi elragadó -  mondta 
kissé csendesebben. Aztán megint hőzöngeni kez
dett. -  Miféle maga? Valami perverz alak?

-  Dehogy vagyok az! Csak szeretem a jómellű 
nőket.

-  Parkokban lődörög, hogy nőt csípjen fel?
-  Nem járok én sehová nőt felcsípni, sok a dol

gom. De nem sajnálom a fáradságot, ha olyasva
lakit látok, akit szívesen megismernék közelebb
ről is.

Egy pillanatra felém fordította a tekintetét. De 
az elénk került járókelők elválasztottak a gyere
kektől, sietnünk kellett, nehogy elveszítsük őket. 
Már Pest felé haladtunk a hídon, mikor Nusi foly
tatta az előbbi témát.

-  Szóval maga is afféle férfi, mi?
-  Igen -  hagytam rá. -  Afféle férfi vagyok.
Hideg, gyanakvó hangon kérdezte:
-  Mibül él?
-  Az ösztöndíjamból. Egyetemista vagyok.
-  Hát... ez jó foglalkozás.
De még most sem bízott bennem annyira, hogy 

hajlandó legyen randevút adni.
-  Mire volna az jó? Tudom, úgyis meggondolja 

majd a dolgot, s nem jön el.
Szerette volna megnézni magát, tükör után ku

tatott a táskájában, de nem találta.
-  Tudja, mit? -  mondta végül - ,  nem adok én 

magának randevút, de eljöhet velünk, haza. A 
gyerekeket otthagyom az anyámmal, aztán elvihet 
moziba vagy máshová.

Ez több volt annál, amire számítottam.
158



-  A férje nem akadékoskodik majd?
A férjéről eddig nem beszéltünk. Attól tartot

tam, zsidónak vél majd, és meg akar verni.
Nusi bezzeg nem aggódott:
-  Nem lesz otthon -  mondta.
-  Hát az édesanyja?
-  Ál... az anyám mindig azt duruzsolja a fü

lembe, mért nem megyek szórakozni, hadd 
legyen egy kicsit jó nekem is. De én nem szeretek 
egyedül elmenni sehová, az asszonyokat meg nem 
bírom.

-  Maguk mind lesajnálják a nőket? Már a kis
fia is mondogatja, hogy: „Az csak nő.”

-  Az apja szavajárása.
Miközben Nusi mellett ballagtam, megfigyel

tem, milyen határozott, erős álla van. Villamosra 
ültünk, sokáig döcögött velünk a szerelvény kife
lé, a külvárosba, a gyárak és vedlett házsorok 
szutykos, kormos, siralmas poklába. Fekete volt 
minden: a falak, a hirdetőoszlopok, még az ablak
üvegek is. Nusiék egy börtönszerű ötemeletes 
házban laktak. Amint felfelé kapaszkodtunk a sö
tét, omladozó lépcsőházban, itt is, ott is nyitott aj
tókon át sötét konyhákba láttunk. Nusiék a har
madik emeleten laktak. A velük szomszédos la
kás ajtaja zárva volt. Reméltem, hogy a festett ar
cú lány lakik ott, s hogy Nusi férje őnála van, vagy 
valahol házon kívül. A látvány, ami Nusiék kony
hájában fogadott, egész életemre megmarad em
lékezetemben. A helyiségnek nem volt ablaka, a 
falak mentén a polcok teli voltak tömve 
edénnyel, élelemmel, ruhával és ágyneművel. 
Nyilván a nyitott polcok pótolták a szekrényeket: 
ott tartották a háztartás minden holmiját. Volt a
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tűzhely mellett egy konyhaasztal, öt faszék, s egy 
ócska karosszék képviselte a nappali szobát. De 
ágy is volt az egyik sarokban, amelyen -  mint 
később megtudtam -  Nusi anyja szokott hálni. A 
konyha egy másik sarkában lavórt láttam: ez 
helyettesítette a fürdőszobát. A közös vécé 
minden emeleten a folyosó végében volt. Leülve 
a karosszékbe, bepillanthattam a hálószobába: 
két ágy látszott odabent meg egy ruhásszekrény 
csücske. A körülményekhez képest rend és 
tisztaság volt. Nusi férje sehol.

-  Mama, ez az úr megtalálta az elcsatangolt 
csemetéimet a Margitszigeten, hálából meghív
tam egy csésze teára -  mutatott be Nusi az any
jának. A nagymama nagyon hasonlított Nusihoz, 
csak öregebb volt és zömökebb, mint a lánya. 
Úgy tetszett, felkavarja a váratlan fordulat.

-  Hát biz’ én csak egynek készítettem vacso
rát... Nem tudtam, hogy jöttök.

-  Én szeretném elvinni Nusit vacsorára, ha le
het -  szóltam közbe.

-  Hát persze, hogy lehet, ha kedve van hozzá 
-  bólintott rá az öregasszony, megkönnyebbülve.

-  Ha vacsorázni megyünk, akkor felveszek egy 
blúzt -  mondta Nusi, és eltűnt a hálószobában. 
Becsukta maga mögött az ajtót, hallottam, hogy a 
kulcsot is elfordította a zárban. Ezt túlzott sze
mérmességnek véltem.

-  Mikor jön haza papa? -  kérdezte a kisebbik 
Nusi.

-  Ne félj... majd hazajön enni -  morogta a 
nagymama.

Valami olyasfélét mondtam, hogy nem szeret
ném, ha hiányolná a feleségét (éppen szombat es
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te volt), és hogy talán elmehetnénk vacsorázni 
máskor is, de az öregasszony félbeszakított:

-  Ne féljen, a Jóska örülni fog, ha egy adaggal 
több jut neki!

A kisfiú felé pillantottam, de az fejével nemet 
intett:

-  Nem én. A papa!
Nusi visszatért. Kék kötött kabátkája alatt csi

nos fehér blúz látszott. Nyomban indultunk is. 
Szerettem volna mihamarabb kint lenni ebből a 
konyhából, habár később megszoktam, sőt még 
utóbb -  mikor már nem jártam oda -  némi 
nosztalgiával gondoltam vissza rá.

Elmentünk egy csendes belvárosi étterembe. 
Csirkepaprikást rendeltem és gyertyát az aszta
lunkra. Míg az ételre vártunk, Nusi arról elmélke
dett, hogy milyen szerencsés ember vagyok én 
voltaképpen: pénzt kapok azért, amit szívesen 
csinálok -  vagyis, hogy tanulok. Megkérdeztem 
tőle: ő mit csinálna legszívesebben, ha 
megélhetne belőle.

-  Gondoskodnék egy emberről, aki szeret, és 
közben nevelném a gyerekeimet.

Megérkezett a pincér, s gyertyát állított az asz
talunkra. A lángok fénylő keretbe foglalták Nusi 
halvány arcát s két tágra nyílt fekete szemét.

-  Nem szeretek álmodozni -  tette hozzá da
cosan. -  Nem jó az semmire.

Mikor megérkezett az étel is, átadta magát az 
evés gyönyörének -  de közben engem faggatott. 
Miközben a paprikás csirke csúszós darabjaival 
küszködtem, válaszolnom kellett Nusi lényegre 
törő kérdésére. Mennyi ideig szoktam egy nővel 
járni?
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Nem tudtam úgy válaszolni, hogy közben le ne 
fröccsintsem paprikás lével az ingemet.

-  Addig járok egy lánnyal, amíg le tudom köt
ni, és ő is le tud kötni engem.

-  Úgy érted, hogy egyikkel a másik után... so
rozatban?

Könnyű alany voltam az efféle vallatáshoz. 
Nusi alaposan meggyóntatott. Mindazonáltal -  
mint később megtudtam - ,  már jóval beszélgeté
sünk előtt elfogadott úgy, ahogy vagyok. Nem 
akarta ő aggodalmasan mérlegelni, mi szól mel
lettem, mi ellenem, csak jól ki akart ismerni, hogy 
minden eshetőségre felkészüljön.

-  Szeretem tudni, mit várhatok egy pasastól -  
mondta.

-  És mit gondolsz, tőlem mit várhatsz?
-  Nem tudom -  felelte elgondolkodva. -  De 

annyi bizonyos, hogy nem sokat.
Ha ilyen keveset remél tőlem, gondoltam, ak

kor legjobb, ha hallgatok. Láthatólag tetszett neki 
szomorkás hallgatásom.

-  Megsértődtél? -  kérdezte hirtelen megked- 
vesedve.

-  Egy kicsit.
-  Az jó, legalább számít neked valamit, amit 

mondok. Nem úgy, mint az uramnak. Az fütyül 
rám -  tette hozzá keserűen. -  Azt ugyan csepül- 
hetem, oda se figyel!

Később az egyetem felől kérdezgetett.
-  Mondj valami érdekeset, amit az egyetemen 

tanultál.
Nusi egy áruházban dolgozott. Csomagoló volt, 

de úgy el lehetett beszélgetni vele, mint akárme
lyik évfolyamtársammal. Gyorsan és pontosan fo
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gott föl mindent: tények és gondolatok egyaránt 
érdekelték. Nem volt nehéz beleképzelnem ma
gunkat Eliza Doolittle és Higgins professzor sze
repébe. Arra gondoltam, hogy néhány év múlva 
talán ugyanebben a vendéglőben fogunk vacso
rázni: magam előtt láttam Nusit csinos, új ruhá
ban... Addigra talán már pedagógus lesz -  fantá- 
ziáltam tovább - ,  s egy kényelmes lakás vár ránk 
valahol. Mindeddig csak fecsérelte lappangó te
hetségét, durva, nemtörődöm férj mellett, a sze
génység börtönében... de most majd magára talál! 
íme, egy nő, aki szinte semmit sem vár tőlem -  
de én újraformálhatom az egész életét... Elhatá
roztam, hogy meg is teszem!

Nusi azonban egészen másfajta következtetése
ket vont le beszélgetésünkből.

-  Azt hiszem, kár volna amiatt aggódnom, 
hogy fiatalabb vagy nálam -  mondta, mikor fel
keltünk az asztaltól. -  Lehet, hogy nem sokat 
tudsz az életről meg az emberekről, de amit 
könyvekből lehet megtanulni, azt te bezzeg job
ban tudod énnálam. így kerek a világ! Nem bírom 
az olyan pasasokat, akik nálam butábbak.

Kiléptünk a vendéglőből... és mivel nem volt 
hová mennünk, s a forró napot meleg éjszaka kö
vette, úgy határoztunk, hogy visszamegyünk a 
Margitszigetre. Autóbuszra ültünk, a Duna-part- 
nál leszálltunk, s kézen fogva ballagtunk a hídon 
át. Egy jó volt a sztálinista nyomor korában: nem 
büdösített mindent a sok autó. A folyónak olyan 
friss vízillata volt, mint valami hegyi pataknak. A 
hold fátyolos fényében a sziget sötétbe olvadó tö
mege hatalmas ágyként terült elébünk: rajta a fák 
feketén duzzadó lombkoronái mint puha párnák
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hívogattak. Lehet, hogy Nusiban is ilyen eszme
társítások merültek föl, mert hirtelen megtorpant.

-  Figyelmeztetlek, hogy semmire sem mész ve
lem ma éjszaka, én senki fiával le nem fekszem, 
míg legalább egy hónapja nem ismerem! -  
Vissza akart fordulni. Aligha jött volna velem to
vább, ha nem sikerül meggyőznöm, hogy elfoga
dom a feltételeit. -  Olyan nőre van szükséged, 
mint én, én majd rendbe hozlak! -  zárta le vitán
kat Nusi.

A sziget csendes volt, s elhagyottnak tetszett. 
Talán voltak rajtunk kívül más párok is erre-arra, 
de azok is jól elrejtőzhettek. Nusi nemcsak rólam 
akart megtudni mindent -  a maga életéből se 
csinált titkot. Elkeserítő dolgokról beszélt -  de a 
hangja szinte vidám volt eközben. A házassága 
akkortájt kezdett elromlani, mikor először esett 
teherbe.

-  Az uram tudta, hogy terhes lettem, mégis 
folyvást ócsárolt, hogy kövér vagyok. Megőrjített 
a csipkelődésével. Az ő gyerekeit hordtam, de 
csak annyit tudott mondani, hogy kövér vagyok!

Egy kicsit jobbra fordult Nusi sora azután, hogy 
megszülte a fiát. Valamivel kezesebb lett hozzá a 
Józsija. Túlórázni is hajlandó volt, sokszor éjfélig 
bent maradt a gyárban, hogy egy kis pénzt félrete
hessenek a gyerek számára. Nusi bizakodni kez
dett, mígnem egyik barátnője megsúgta neki, 
hogy a férje nem a gyárban túlórázik -  hanem 
egy csajnál. Mire a lányuk megszületett, Józsi már 
nem is próbálta Nusit különféle mesékkel etetni, 
ha kimaradt éjszakára.

-  Amikor már azért se törte magát, hogy vala
mit hazudjon, tudtam, hogy végeztem vele.
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-  Miért nem válsz el tőle?
-  Kinek a kedvéért váljak el? -  kérdezte 

vissza, és egy futó tekintetet vetett felém.
Nem tudtam megállni, hogy meg ne csókoljam 

praktikus eszejárásáért. Ő se maradt adósom: így 
fedeztem fel, milyen lágy és húsos szája van. A 
csókja is kérdés volt, még mohóbban faggató, 
mint a szava. Kézen fogva bandukoltunk a 
holdfényes ösvényeken s a süppedős, nedves pá
zsiton. Elképzelhető volt, hogy új életet kezdünk 
együtt.

Nusinak kicsi volt a fizetése, de Józsi azóta, 
hogy a szomszéd csajjal hált, mindig hazaadta a 
bérét.

-  Az a spiné azon van, hogy kapjuk meg a 
pénzt, nem akarja, hogy patába legyen a lépcső
házban, fél a szomszédok szájától.

Józsi otthon étkezett és a holmiját is ott tartotta.
-  Néha még lefekszik velem, mikor annyira ré

szeg, hogy nem tudja, mit csinál.
Belefáradtunk a sétába, és letelepedtünk egy 

bokrokkal övezett hatalmas tölgyfa tövében. Nusi 
hátával a fának támaszkodott. Összebújtunk, szo
rongattuk egymást, csókolóztunk, a szoknyája alá 
nyúltam -  de rögtön visszakaptam a kezemet, 
mert megrándult, s egész teste hirtelen megmere
vedett. Még el is húzódtam tőle egy kicsit, így 
akartam jelezni, hogy megtartom ígéretemet, ki
várom az egy hónapot. Ez tetszett neki. Elhenge- 
redett a fától és kinyújtózott a füvön.

-  Visszajöhetsz -  mondta. -  Én felkészültem 
rá, amikor bementem a szobába felvenni a blúzo
mat. Csak tudni akartam, kellek-e annyira, hogy 
koplalj értem egy hónapig.
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Ki tudja, 6 mennyi ideje koplalt? Mikor egye
sültünk, összerándult, mintha kettétört volna. 
Forrást szakasztottam a testéből. Kibuggyant be
lőle a lefojtott szerelem, rángatta, dobálta -  én 
alig kellettem hozzá. Jajongott a gyönyörtől, de 
utána, miközben a leveleket söprögette le a kö
tött kabátjáról, egyszerre elöntötte a keserűség.

-  Tizenhét esztendős koromban bokrok alatt 
keféltem, most harmincegy éves vagyok, és még 
mindig a bokrok alatt kell csinálnom. Jó kis hala
dás, mi?

Hosszú évekig hű maradt a férjéhez, csak az 
utóbbi időkben akadt dolga néhány férfival.

-  Sosem sikerült igazából. Nem akarták meg
érteni, hogy akinek gyerekei vannak, az nem ro
hanhat hozzájuk, amikor csak megkívánják. Leg
alábbis azt mondták, hogy nem értik, nem bírják. 
Persze, jó kifogás ez, ha szakítani akar az ember.

Taxin vittem haza Nusit. Másnap vasárnap volt 
-  ismét találkoztunk. Elmondta, hogy két évvel 
az érettségi előtt maradt ki a gimiből, mikor férj
hez ment. Rábeszéltem, hogy ősszel iratkozzék 
be esti középiskolába, és szerezze meg az 
érettségit. Ettől fogva mindig könyvekkel és füze
tekkel felszerelve mentünk fel hozzánk. Ha 
anyám nem volt otthon, szeretkeztünk. Ha otthon 
volt, segítettem Nusinak a tanulásban. Nagyot 
változott eközben. Megfiatalodott, teltebb és 
csinosabb lett. De ugyanolyan szkeptikus maradt, 
mint azelőtt.

-  Csak azért csinálod mindezt -  mondta - ,  
hogy ne mardosson a lelkiismeret, amikor majd 
lelépsz.

A férjével csak egyszer találkoztam: vacsora- 
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időben futottunk össze a konyhájukban. Bár min
dig csak úgy hallottam emlegetni, hogy „az a ré
szeges”, teljesen józan volt. Nusi úgy mutatott be, 
hogy instruktor vagyok az esti iskolából. Mielőtt 
asztalhoz ült, Józsi mindent tudó pillantással rám 
nézett, aztán Nusira. Körülbelül harmincöt esz
tendős, jóképű, izmos férfi volt. Fáradtnak lát
szott.

-  Iskola! Ne röhögtess, Nusi. Nem vagy te ar- 
ravaló.

-  Nagyon jó eszű -  jegyeztem meg.
-  Mint a seggem! -  mondta Józsi ellentmon

dást nem tűrő hangon, és nekiesett az ételnek.
Megpróbálkoztam egy ellenvetéssel.
-  Talán a maga fejében van a hiba, hogy nem 

tudja felfogni, milyen jó eszű felesége van.
Egy pillanatra megállt szájában a falat, de az

után tovább evett. Nusi arca mozdulatlan maradt, 
csak mintha egy mosoly fénye villant volna át raj
ta. A gyerekek a tányérjukba bámultak, és a villá
jukkal ügyködtek.

-  Maga nőtlen? -  kérdezte később Józsi. 
Éreztem a hangjából, hogy most készül bosszút 
állni a megjegyzésemért.

-  Az vagyok -- feleltem óvatosan.
-  Könnyű élet, mi? Ma egy tyúk, holnap egy 

pipi!
-  Van, aki nőnek hívja őket. -  Utáltam, hogy 

helyettem Nusit piszkálja. Józsi tudta, hogy a 
megjegyzésével mindkettőnket telibe talált. Me
gint gyorsabban kezdett rágni.

Nusi egy gyilkos pillantást vetett rá.
-  Semmi közöd Vajda úr magánéletéhez.
Mintha az az egyetlen asszonyi tekintet minden
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bűnét a fejére olvasta volna -  Józsi idegesen fel
nevetett.

-  Kinek ártottam én? Az ember már nem is 
beszélgethet nyugodtan a saját otthonában?

-  Kinek a saját otthonában? -  sziszegte az 
öregasszony.

Józsi felém fordult.
-  Hát, így jár az, aki megnősül, öregem! A tyú

kok összefognak az ember ellen. Sose nősüljön 
meg. Mit adnék, ha megint legényember lehet
nék. Szabad volnék, mint a madár, de szép is az!

Nusi anyja nem tudta magába fojtani a mondó- 
káját.

-  Szeretném tudni, ki a legényember, ha nem 
te. Úgy kakaskodsz, mintha az volnál. Sose láttam 
nálad szabadabb börtöntölteléket. Ki szabad, ha 
nem te?

Józsi elkeseredetten csóválta a fejét.
-  Ez nem az igazi, Mama, nem az igazi.
Vállat vont, mintha azt akarta volna jelezni,

hogy nem érdekli, mire értem, amit mondott.
-  Nem vagyok én neked „Mama”! Tőlem, akár 

most mindjárt átköltözhetsz a szomszédba.
-  Hogy költözhetnék át? Hogy hagyhatnám el 

Nusit?
Az anyósához szólt, de a felesége felé pillan

tott. Bántó szánakozás volt a tekintetében.
-  Sajnálom Nusit... ki gondoskodik róla, ha én 

cserben hagyom?
Ezután már senki sem szólt egy szót sem. A va

csora végeztével Józsi felállt az asztal mellől.
-  Visszajövök -  mondta fenyegetően Nusinak, 

nekem búcsút intett és távozott.
-  Megy a szeretőjéhez -  dünnyögte az öreg
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asszony és még panaszkodni mer, hogy ő nem 
legényember!

Nusi szabadjára engedte az indulatát.
-  Hallottátok, hogy mit mondott? Azért zabái 

itt, mert engem sajnál! Még hogy sajnál!
Nagyon dühös volt. Öklével verte az asztalt, a 

tányérok csörömpöltek rajta.
-  Bárcsak volna Isten, hogy verné meg ezért!
Hátralökte a székét, fel-alá járt a konyhában,

mint valami rab a cellájában, azon rágódva, hogy 
életfogytiglanra ítélték.

-  Tönkretette az életemet, s úgy pofázik, mint
ha ő tenne szívességet nekem!

Égre tárta a két karját, s újra meg újra kifakadt 
belőle, hogy:

-  Bárcsak volna Isten!
Megpróbáltam lecsendesíteni, akkor meg elle

nem fordult.
-  Nem törődöm vele, hogy elhagysz-e vagy 

sem, csak arra kérlek, tűnj el, amikor már nem 
kellek. Annál rosszabbat egy asszonnyal nem te
hetsz, mint hogy vele maradj gyötörni, amikor 
már nem szereted!

Ahogy sírva fakadt, meggörnyedt, összecsuk- 
lott, mintha a zsúfolt, ablaktalan konyha egész ir
datlan súlya ránehezedett volna. A kislány meg
szeppenve figyelte a nagyanyja öléből, nem tudta, 
mit tegyen. Végül kiszabadította magát az öreg
asszony karjai közül, odaóvakodott az anyjához, s 
mivel nem érte el följebb, átölelte a térdét.

Másnap, sok utánjárással, nem sajnálva a pénzt 
-  s kijátszva az akkori tilalmakat - ,  szereztem 
magunknak egy szobát, hogy legalább huszonnégy 
órát kettesben tölthessünk. Kívántam és szeret
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tem Nusit -  így hát könnyen fel tudtam vidítani. 
Sok szép napot töltöttünk együtt, amíg csak le 
nem esett az első' hó.

Akkortájt összeakadtam egy homoszexuális 
ember feleségével.

Két kisfia volt az asszonynak. A férje hozzá 
sem nyúlt azóta, hogy sikerült nemzenie azt a két 
alibi gyereket. De szigorúan megtiltotta a felesé
gének, hogy bárkivel összeálljon, mert akkor az 
emberek megsejthetnék férjéről az igazat. Mint 
minden diktatúra -  a magyarországi rezsim is na
gyon rövid gyeplőre fogta az emberi természetet. 
Kemény büntetés járt minden kilengésért, elhaj
lásért. A férfi rettegett, hogy veszélybe kerülhet a 
pozíciója, s vele a villalakás, a hivatali kocsi, a so
főr. Hogy a felesége semmiképpen se keverhesse 
bajba, úgy rendezte, hogy velük lakjon az ő egyik 
nővére. Annak egyetlen feladata az volt, hogy 
szemmel tartsa a sógornőjét. Ő maga játszotta a 
gondos apa szerepét: minden este kikérdezte a 
fiait, hogy telt a nap, mivel foglalkoztak, mit csi
nált a mama, kikkel jöttek össze, s voltak-e köz
tük érdekes emberek? Tekintélyes, férfias jelen
ség volt, és feleségével együtt gyakran megjelent 
különféle hivatalos fogadásokon és rendezvénye
ken. Ilyenkor nem tágított az asszony mellől. Fél
tékeny volt rá, s ezt nyíltan ki is mutatta. Szeré
nyen mosolygott, mikor egyesek „magyar Othelló- 
nak” nevezték.

-  Hát igen... azt hiszem, régimódi férj vagyok 
-  mondogatta ilyenkor - ,  bolondulásig szeretem 
ezt az asszonyt!

Nagyon szép nő volt a felesége, nem mindenna
pi jelenség.
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Ekkoriban már ritkábban találkoztam Nusival, 
egyre több erőfeszítésembe került, hogy 
lelkesnek lásson. Szememre is hányta, hogy 
figyelmetlen és türelmetlen vagyok vele. Egymást 
érték a veszekedéseink. Mégsem tudtam szaván 
fogni, hiába mondta annak idején, hogy hagyjam 
el, amikor már nem szeretem. Esti iskolába járt, 
jól tanult, komoly esélye volt rá, hogy néhány év 
múlva álláshoz jusson valahol mint titkárnő. 
Ahogy bölcsen megjósolta, ez némileg 
csökkentette lelkiismeret-furdalásomat, de azért 
nem éreztem magamat annyira bűntelennek, 
hogy nyugodt lélekkel szakítsak. Ha volt nő, aki 
egy egész életre elegendő csalódást és 
nélkülözést viselt el -  az Nusi volt. De hát 
bűntudattól és kötelességérzettől egy férfinak 
sem moccan meg a varázsvesszeje. Előfordult, 
hogy hosszú készülődés után lefeküdtünk -  s 
végül bocsánatot kellett kérnem. Nem tudtam 
megállni a helyemet.

-  Nincs undorítóbb állat a férfinál, aki már un
ja az asszonyát -  mondta egyszer Nusi a férjére. 
A meghatározás egyre jobban illett rám is. A há
zasság kelepcéjéből menekülve egy másik csapdá
ba esett -  a szeretője unta.

Megvallottam problémámat az új barátnőm
nek. Elpanaszoltam neki, hogy nem tudom, mi 
volna rosszabb Nusi számára, az-e, ha szakítanék 
vele, vagy az, ha így folytatom.

-  Drágám -  mondta szerelmem sóhajtva - ,  
nem morális probléma ez, hanem beképzeltség.

Néhány nappal ezután heves vitám volt Nusi
val. Szememre vetette, hogy unom... mire én azt 
feleltem, hogy ugyanúgy szeretem, mint azelőtt,
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minden baj oka az ő gyanakvása. Nem volt haj
landó elhinni... végül elismertem, hogy igaza van, 
s felajánlottam, hogy szakítsunk.

Néhány pillanatig komor arccal tűnődött, aztán 
hirtelen kiegyenesedett, s úgy nézett rám, mintha 
valaki mást keresne a szemével, mintha sorsával 
akarna szembenézni.

-  Hát igen... pontosan úgy végződik, ahogy 
gondoltam. Szeretnék már egyszer találkozni 
olyan férfival, aki képes valami meglepetést sze
rezni nekem.
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1 4

Szorongásról és forradalomról
„Félni az élettől, félni önm agunktól"

SORÉN KIERKEGAARD

„Több is veszett M ohácsnál"
RÉGI MAGYAR KÖZMONDÁS

„Nem csak az élőkkel vagyunk együtt; velünk 
élnek azok is, akik messze vannak, akik

eltávoztak."
GOETHE

Sok örömtelen élményemet kellene elmesél
nem, hogy megmagyarázzam, miért hagytam el 
másodszor is Magyarországot, ezúttal végleg -  
méghozzá nem sokkal azután, hogy kész lettem 
volna életemet áldozni hazámért. Oly forrón sze
rettem Hungáriát, mint valami asszonyt -  s úgy 
látszik, éppoly állhatatlanul.

A szerelem az örökkévalóságot villantja fel a 
szenvedély pillanatában, csoda-e hát, ha az 
ember már-már elhiszi, hogy az igaz szerelem 
örökké tart? És mivel az én szerelmeim nem 
tartottak örökké, nem tudtam szabadulni a bűn
tudattól, hogy képtelen vagyok igaz, tartós érzel
mekre. De ennél a szégyenkezésnél is erősebb 
volt bennem a kétely -  amikor nem én, hanem 
kedvesem kezdeményezte a szakítást. Szeretett-e 
valaha is, ha meg tudott csömörülni tőlem? Úgy 
vagyok én is, mint hitetlen kortársaim legtöbbje: 
mi nem vezeklünk a régi módon, böjttel és imával 
-  mi a pszichológia korbácsával ostorozzuk
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magunkat. Nem sokat elmélkedünk azon, hogy 
mi „erkölcsös” vagy „erkölcstelen” a szerelem
ben; mi már csak aszerint ítéljük meg szen
vedélyünket, hogy mély-e vagy felszínes. Túlsá
gosan megértők vagyunk ahhoz, hogy megbé
lyegezzük cselekedeteinket: inkább indo
kainkat ítéljük el. Miután sikerült meg
szabadulnunk a viselkedést szabályozó paran
csoktól, megteremtjük a lelki élet motívumainak 
szabályrendszerét, hogy azért csak legyen va
lamiért szégyenkeznünk és szoronganunk. Elve
tettük a valláserkölcsi tanokat, mivel azok az em
bert saját ösztönei ellen fordítják, és bűntudatra 
kárhoztatják azért is, amiért nem felelős: a ter
mészet törvényeiért. De nem olyan könnyű meg
szabadulni a szorongástól, a bűntudattól! Ha má
sért nem, hát azért gyötörjük magunkat, mert 
nem vagyunk képesek az örök szerelemre. íme az 
új bűnök: „csapodár vagyok”, „rosszul választot
tam”, „nem volt az igazi”, „nem lehet engem sze
retni”. Manapság ilyesmik miatt háborgat minket 
a lelkiismeret. Szorongunk, de azt el nem ismer
jük, hogy a szerelem múló szenvedély, amely 
nemigen függ akaratunktól vagy jellemünktől.

De van ember, akin segít az okoskodás? Nincs 
olyan meggyőző érv, amely életre kelthet egy ha
lott érzést -  előszelét az elmúlásnak, végső állha- 
tatlanságunknak. Mi még az élethez se maradunk 
hűségesek.

Talán ezért is foglalkozunk szívesebben kevés
bé múlandó témákkal és jelenségekkel, mint saját 
magunkkal. Nekem például nagy megkönnyebbü
lést jelentett, hogy a bennem lévő szorongásokat 
elvontan, a filozófia síkján szemlélhettem, s Kier-
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kegaard munkáiba elmélyedhettem. Kínzott nem
zetünk nyomorúsága is.

Nem tudom, hogyan kezdjem magyarázni: 
mennyire gyűlöltük a Szovjetuniót, az akkoriban 
még rendületlen imperialista nagyhatalmat, amely 
kíméletlen zsarnoksággal nyomta el gyarmatait. A 
Kreml akkori urai nem érték be azzal, hogy el
nyomják és kifosszák a bennszülötteket: elvárták 
tőlünk, hogy szeressük is őket. A leggyűlöletesebb 
megaláztatások egyike a kényszerű november 7-; 
felvonulás volt: masírozással és énekléssel kellett 
ünnepelnünk a dicsőséges Szovjetunió születés
napját. Akármennyire fújt a hideg szél. A párt igen 
egyszerű módon kényszerített minket a felvonulás
ra. Az embereknek munkahelyük, iskolájuk szerint 
kellett gyülekezni az induláshoz -  így a személyze
ti káderek feljegyezhették, hogy ki nem jött el. S 
abból baj lett. Különösen élénken él emlékezetem
ben az 1952-es felvonulás. A bölcsészkar a Statisz
tikai Hivatal mögött masírozott. Megfigyeltem az 
egyik hivatalnokot -  vézna kis középkorú férfit - ,  
amint az erőlködéstől szederjes arccal cipelte a rá
bízott súlyos, fakeretes táblát. Több ízben kis híján 
felbukott, mert bele-belebotlott a tábla hosszú nye
lébe, amint a heves szélben próbálta megtartani 
Rákosi keménypapírra mázolt képét. Egyre job
ban lemaradt a kollégáitól, és miközénk került, 
akik mögöttük haladtunk. Egyszerre szó nélkül ki
lépett a sorból, s vadul verdesni kezdte a plakátot 
egy lámpaoszlophoz.

-  Elegem van ebből a pofából! -  ordította. -  
Rohadt, kopasz gengszter! Egy nap van a héten, 
amikor kialhatnám magamat, akkor is kihurcol
nak az utcára!
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Dühöngve, az őrültek erejével csapkodta a pla
kátot, míg cafatokra nem foszlott.

-  A ruszkik pribékje! Halljátok? Gyilkos!
Valahonnan egy pillanat alatt két ávós került

elő. Két oldalról karon ragadták a szerencsétlent. 
Miközben elhurcolták, vinnyogni kezdett, mint 
valami öregasszony:

-  Nehéz volt a tábla, elvtársak... csak azért tet
tem, higgyétek el... túlságosan nehéz volt!

Aki ilyen jeleneteket kénytelen látni, az óhatat
lanul egyre erősebb vágyat érez magában, hogy 
megfordítsa végre a szelek járását. Az ötvenes évek 
elején a légkör az egész országban telve volt forra
dalmi feszültséggel. A nép egyre féktelenebb, az 
ávó egyre kapkodóbb lett. Mind többen idézték Pe
tőfi versét, amely 1848. március 15-én kirobbantot
ta a forradalmat a Habsburg-uralom ellen:

Talpra magyar, h í a haza!
Itt az idő, most vagy soha!

Az 1848-as forradalmat Ausztria az Orosz Bi
rodalom segítségével verte le. Petőfit kozák lova
sok tiporták el a segesvári csatatéren -  mely a 
trianoni békediktátum óta Romániához tartozik. 
De sem vereségünk emléke, sem megcsonkított 
hazánk kicsinysége nem tört meg minket annyira, 
hogy véglegesnek fogadtuk volna el a szovjet 
megszállást. Arra biztattuk egymást, hogy a törö
kök sem tudták örökre leigázni Magyarországot 
-  akármilyen csapás volt is Mohács!

Gyakran idézett szállóigénk ez: „Több is ve
szett Mohácsnál!” „Mohács” ma már szimbólum, 
amely hamu alatt lappangó büszkeséget sugall.
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Azt a dacos hitet, hogy legpusztítóbb vész után is 
újrasarjad itt az élet. A mohácsi csata mély 
sebeket ejtett a nemzet testén -  de a túlélés ke
serű dicsőségét is idézi. 1526-ban Mohácsnál a 
benyomult török sereg megsemmisítette az egész 
magyar lovas- és gyaloghadat, s utána százhatvan 
éven át Magyarország az Ottomán Birodalom 
tartománya volt. Hazánk lakosságának csaknem 
fele pusztult el ezalatt éhínségben, járványokban 
és rabszolgasorsban -  a törökök Észak-Afrika 
emberpiacaira hurcolták ezrével a magyarokat. 
Ám az Ottomán Birodalom eltűnt a történelem 
süllyesztőjében, Magyarország pedig még mindig 
megvan. A magyarok számára ez a történelem és 
a politika legfőbb tanulsága -  már kicsiny 
gyermekkorukban magukba szívják ezt, jóval 
azelőtt, hogy iskolába kerülnének. A mohácsi 
vészről és a török hódítók bukásáról először a 
ferences atyáktól hallottam -  akiket később a 
rendszer elűzött kolostorukból. Ettől azonban 
nem felejtettem el tanításukat: minden elnyomó 
birodalom széthull egyszer.

Mint Kossuth Lajos, 1848-as forradalmunk ve
zére mondta az emigrációban, a magyarnak „tör
ténelmi egysége” van: évszázadokon, évezredeken 
gondolkozik, így védi magát a jelen hatalmai el
len. ..A nemzeti múlt elevenen él mindannyiunk
ban. Nem olyan komplikált, hogy ne lehessen rá 
jól emlékezni. A legegyügyűbb magyar is érti. 
Ezeréves írott történelmünk sorozatos vereségek 
átvészelésének iszonyúan egyszerű históriája. 
Mindig van egy tatárjárás, de valahogy túléljük. A 
magyar népnek, mint a zsidó népnek, nemzeti 
vallása a történelem: a megpróbáltatások min-
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dent kibíró elviselésének a történelme. Fejünk 
zúg a sorscsapásoktól, de szívünk csordultig van a 
büszkeséggel, hogy mégse pusztult ki nemzetünk.

Megbűnhődte már e nép
a múltat s jövendőt...

-  zengi a Himnusz. Híven szólaltatja meg azt a 
rátarti önsajnálatot, mely a magyarnak talán legjel
lemzőbb tulajdonsága. Éttől oly lázongó alattvaló, 
akárhányszor sújtják is porba. Nincs sok győzelmi 
babérunk, de attól dicsőülünk meg, hogy túléltük a 
tatárjárást (1241), a török hódoltságot (1526- 
1686), az osztrák elnyomást (1711-1918), a német 
megszállást (1944-1945). Nagy hatalmak polgárai 
bíznak győzelmeikben. Azt hiszik, a hatalom mind
örökké tart, mint az isteni dicsőség. Mi a hatalom 
elgyengülésében hiszünk. Rossz alattvalók va
gyunk, nem tudunk belenyugodni abba, hogy el
nyomásunk örökre szól. Számunkra csak az volt a 
kérdés: mikor és hogyan távoznak a szovjet 
csapatok.

Égyszóval: gyűlöltük az oroszokat -  türelmet
lenül és vérmes reményekkel.

Mint a legtöbb országban, ahol nincs sajtósza
badság s a közvéleménynek fóruma: nálunk is az 
egyetemek voltak a zendülés melegágyai. Gyűlé
seinken egyre többször szólalt meg a szabadság 
és függetlenség vágya. Követeltük, hogy vessenek 
véget az önkényes letartóztatásoknak és kivégzé
seknek; hogy az oroszok fizessenek a kivitt gabo
náért és urániumért; hogy szűnjenek meg az ide
gen katonai támaszpontok Magyarországon; hogy 
legyenek szabad választások. Tiltakoztunk az el
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len, hogy a hatalom minden szinten gerinctelen, 
tehetségtelen talpnyalók kezében van -  s megfo
gadtuk, hogy felszámoljuk az ínséget. Éreztük, 
hogy a világ reménykedve (a rendőrség pedig gya
nakodva) tekint felénk. Kettős dicsőségről álmo
doztunk: arról, hogy felszabadítjuk hazánkat, s 
ezzel hozzájárulunk a Szovjet Birodalom bukásá
hoz -  ha kell, életünk árán is!

Nem volt diák, aki ne emlékezett .volna Zrínyi 
Miklós példájára. Zrínyi gróf a kicsiny Szigetvá- 
rott négy esztendeig kitartott a török ellenében, 
mígnem 1566-ban maga Fényes Szulejmán szul
tán vonult százezer főnyi seregével a vár alá. Zrí
nyi katonáival heteken keresztül állta az óriási 
túlerő ostromát, s amikor élelmük és a lőszerük 
elfogyott, vitézeivel együtt felvette díszruháját, 
zsebébe aranyakat tett azok számára, akik majd 
megölik s eltemetik -  majd társaival együtt kiro
hant a vár kapuján, egy végső, halálos összecsa
pásra. Már mélyen behatolt az ellenséges had zö
mébe, mikor végül levágták. Szulejmán szultán -  
végleg felőrlődve attól, hogy oly sokáig feltartóz
tatta seregét egy kicsiny „hangyaboly” -  a várat
lan kirohanás lármájának hallatára szélütötten 
összeesett és meghalt. A szultán halála után a tö
rök nagyurak egymással kezdtek viaskodni a ha
talomért, s Magyarországot évekig nyugton hagy
ták. Zrínyi, ha elesett is, hatalmas győzelmet ara
tott: időt nyert az országnak. S ami az utókor szá
mára még fontosabb: dédunokája írt róla egy hős
költeményt, és azóta szigetvári Zrínyi Miklós ve
zeti lovasrohamát minden nemzedék képzeleté
ben, biztatva példájával s hirdetve, hogy a túlerő
ben lévő ellenségre is lehet halálos csapást mérni.
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Egy sem akad köztünk, aki ne hallotta volna 
Hunyadi harangjait. 1956 Hunyadi János nándor
fehérvári győzelmének ötszáz éves évfordulója is 
volt. Azé a hősé, aki zsoldoskapitányból Magyar- 
ország leghatalmasabb főurává küzdötte fel ma
gát, s jól fizetett, alaposan kiképzett hadával Nán
dorfehérvár alatt 1456-ban megsemmisítő veresé
get mért az ostromló török seregre. Győzelmével 
megmentette Ausztriát és Itáliát a már-már elhá
ríthatatlannak látszó török hódítástól. III. Callix- 
tus pápa elrendelte, hogy a pogányon aratott dia
dal emlékére minden délben szólaljanak meg a 
harangok világszerte -  mind az ítéletnapig! Erre 
emlékeztet a déli harangszó ma is a keresztény 
világ templomaiban. De Hunyadi legnagyobb 
győzelmét nem is a pusztító törökön, hanem a 
pusztító időn aratta: zúgó harangjai évszázadok 
távolából tartják bennünk a lelket. Minden ön
kényuralom azt sulykolja belénk, hogy érzéseink, 
gondolataink, vágyaink nem számítanak, hogy 
senkik vagyunk, s úgy kell leélnünk egész életün
ket, ahogy mások rendelik. Egy idegen hatalom 
önkényuralma kétszeresen sértett és bőszített 
mindannyiunkat: semmibe vette nemcsak szemé
lyünket, nemzetünket is. De ha a senkik életét él
tük is, tudtuk, hogy nem senkiktől származunk. 
Hunyadi harangjai azt kongták a fülünkbe, hogy 
egy történelmi tett kihat a messzi jövőbe! Akár 
győzünk, akár veszítünk, forradalmunk erőt, hitet, 
önbizalmat adhat ivadékainknak hosszú évszáza
dokon keresztül.

Múltunk csakúgy serkentette forradalmunkat, 
mint jelenünk. Századok emlékei szőtték át álma
inkat s formálták tetteinket. A Hunyadiak szinte
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kortársaink, családtagjaink voltak -  méltókká 
kellett válnunk hozzájuk. Mátyás, e zsoldoskapi
tány fia, nagy reneszánsz uralkodó lett: Matthias 
Corvinus (1458 -1490) a művészet és az irodalom 
mecénása, a népek védelmezője -  az első ma
gyar király, aki jogot adott a jobbágyoknak, és 
megadóztatta a nemeseket, hogy ne a parasztság 
vállát nyomja minden teher. Legendák, versek 
szólnak a királyról, aki parasztruhába öltözve járt 
a nép között, hogy a gőgös nagyurak sose lehesse
nek biztosak benne: mikor a szegény embert 
megalázzák, nem az álruhás királlyal van-e dol
guk.

Mátyás szelleme él tovább abban a hitben, 
hogy minden magyarban van valami királyi. 
Mindmáig kísért ez a lappangó meggyőződés, ez 
a királyi gőg, mellyel -  áircsa módon -  megfér a 
királyok megvetése. Az a trónon ülő férfi, akit 
legtöbbször láthattunk képen ábrázolva: Dózsa 
György volt, a parasztvezér. A levert lázadás 
után, 1514-ben tüzes vastrónra ültették, a fejébe 
izzó vaskoronát nyomtak, s elevenen sütötték 
meg a kegyetlen urak ezt a „parasztkirályt” aki a 
felkelők élére állt, hogy megvédje a népnek a Hu
nyadiaktól kapott jussát.

Sok kapzsiságból, birtokvágyból elkövetett bűn
ről tudnak a magyar krónikák. De voltak olyan 
lelkesítő hősei is történelmünknek, akik életükkel 
együtt földi javaikat is kockára tudták tenni. A 
legnagyobb köztük II. Rákóczi Ferenc, aki őseitől 
Magyarország egyötödén elterülő óriási birtoko
kat örökölt. A korabeli Európa egyik leggazda
gabb főura. Apja Erdély fejedelme, anyja, Zrínyi 
Ilona -  asszony létére -  maga is nagyszerű had
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vezér. A „nagyságos fejedelem” mindent kockára 
tett, amikor szabadságharcba vezette nemzetét 
Ausztria ellen (1703-1711). S a bukás után in
kább lemondott birtokairól, inkább a holtáig tar
tó száműzetést választotta, mintsem hogy aláves
se magát a Habsburg hatalomnak.

-  Isten úgy rendelkezik velem, ahogyan neki 
tetszik -  mondta Kossuth Lajos 1848-ban, Rákó
czi szellemét idézve - ,  szenvedéssel, száműzetés
sel sújthat, fenékig kiitathatja'velem a keserűség 
poharát. Egyet azonban még Isten sem tehet 
meg: Ausztria alattvalójává nem tehet soha!

Olyan emberekből, akik ilyen ősökre tekinte
nek vissza, nem lehet meghunyászkodó rabszolgá
kat nevelni. Miközben történelmünk nagy alakjai
val azonosultunk -  elnyomóinkat őseink leigá- 
zóival azonosítottuk. Ugyanaz a gyűlöletes nép
ség volt: idegenek, akik uralkodni akarnak raj
tunk. Oroszgyűlöletünkben ott kísértett a hamu 
alá temetett régi tűz: a tatár, a török, az osztrák, 
a német elnyomás ellen fölgerjedt düh magasra 
csapó lángja...

Minden világos volt -  mégis, amikor 1956 ok
tóberében tüntetéseink forradalommá váltak, 
minden valahogy összezavarodott megint. Har
coltam én is, mint a többiek -  de a tankok és 
ágyúk tüzében oly csontig ható félelem fogott el, 
hogy nem éreztem magamban cseppnyi hő
siességet sem. Inkább nyomasztott a saját sze
rencsém, amikor halott, vérző bajtársaimat lát
tam magam körül heverni a kövezeten. Sok
szor még azt sem éreztem, hogy jogos ügyért küz
dők: igaz, az orosz megszállás ellen harcol
tunk, az ávó ellen, egy gonosz, ostoba ön

182



kényuralmat akartunk inegdönteni -  ám ré
mült ukrán parasztfiúkra lőttem, akiknek ugyan
annyi okuk volt gyűlölni a rendszert, ami el
len küzdöttünk, mint nekünk. Azt hittem, hogy 
1944-es élményeim alapján mindent tudok a há
borúról, de megdöbbentett, hogy az igazi ellen
séggel még egy forradalomban is nehéz szembe
kerülni. Kúsztam-másztam a romok közt az utcai 
harcok során, rettegve, éhesen harcoltam, bár egy 
idő múltán már látnivaló volt, hogy nem győzhe
tünk. Zrínyi és Dózsa tartotta berniem a lelket, 
hogy csak azért is talpon maradjak. Voltak pilla
natok, amikor misztikus közösséget éreztem ha
zámmal: boldogított a tudat, hogy -  ha már töb
bet nem tehetek -  legalább csatlakozom azok
hoz, akik életüket adták érte. Huszonhárom éves 
koromban még azt hittem, hogy az embernek 
csak egy hazája lehet.

Mégis hűtlen, csapongó világpolgár lett belő
lem, amikor átléptem a magyar-osztrák határt. 
Megint menekültem, ezúttal mindössze maroknyi 
bujdosóval együtt -  egy ugyanolyan hideg de
cemberi napon, ugyanazoknak a hegyeknek tövé
ben. Kísérteties érzés volt: mintha egy gyermek
kori élményemet éltem volna át újból. Épp olyan 
ólmos volt az égbolt, mint 1944 telén, a fák épp 
olyan sudáran, kecsesen és mozdulatlanul maga
sodtak az ég felé, mint akkor -  a sziklák közt a 
géppuskaropogás éppen úgy visszhangzott, mint 
hajdan, mintha csak abba se hagyták volna a lö
völdözést azóta. Ezúttal nem a két, farkasszemet 
néző hadsereg golyói elől kellett bujkálnunk a 
senki földjén -  a láthatatlan határőrök egyenest 
ránk céloztak. Nem féltem, inkább dühös voltam,
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mert tudtam, hogy csak addig leszek üldözött vad, 
amíg hazám földjét tapodom.

-  Ebből elég! -  esküdtem magamnak. -  Isten 
veled, Magyarország!

Sivítottak a golyók, aztán tompán puffantak. 
Nem tudtam, hogy a testembe fúródtak-e, vagy a 
földbe. A hóban próbáltam továbbkúszni, majd 
felpattantam és fedezék nélkül szaladtam előre. 
Rohantam a hazámtól -  a haláltól. így lobbant ki 
bennem első nagy szerelmem, a honszeretet.

A határon túl egy útra bukkantunk, később egy 
tejet szállító teherautó felvett és elvitt a legköze
lebbi osztrák faluig. A falu főtere már tele volt 
menekültekkel: a hideg ellen küzdve szaporán to
pogtak a fagyos földön, s közben a téren állomá
sozó vadonatúj autóbuszokat bámulták. Rajtuk 
sárga betűkkel rögtönözve pingált betűk jelezték 
rendeltetési helyüket: Svájc, Egyesült Államok, 
Belgium, Svédország, Anglia, Ausztrália, Francia- 
ország, Olaszország, Új-Zéland, Brazília, Spa
nyolország, Kanada, Nyugat-Németország... és az 
egyiken egyszerűen csak ennyi: Bécs. A tér túlsó 
végében lévő rendőrőrszobán a Vöröskereszt 
megbízottai forró kávét és szendvicset osztogat
tak, elsősegély gyanánt. Fehér főkötős, fekete kö
penyes ápolónők sürögtek-forogtak a tömegben: 
a sebesülteket és a segítségre szoruló kisbabákat 
keresték. Kevésbé barátságos sofőrök noszogat
ták a menekülteket, hogy szánjanak már fel vala
melyik autóbuszra.

Mindenki meg volt zavarodva. Egy órával ko
rábban lőttek ránk ha megmozdultunk -  most 
meg itt volt előttünk a fél világ, oda mehettünk, 
ahová akartunk, s még sürgettek is minket, hogy
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válasszunk egy új országot magunknak. Annyira 
valószínűtlen volt az egész, hogy legtöbbünk csak 
topogott és szorongott a buszok mellett. Ha ez le
het, akkor minden lehet.

-  Nincs elég autóbusz, hogy ennyi embert elvi
gyen -  kiabálta egy idős hölgy, hirtelen támadt 
hisztériás rohamában - ,  túlterhelik az autóbu
szokat. Felfordulnak a kanyargós hegyi utakon, és 
mindnyájan meghalunk!

Senki sem nevetett.
-  Arra az autóbuszra Brazília van kiírva. Át 

akarnak karikázni vele az óceánon? -  kérdeztem 
egy mellettem ácsorgó, kerek képű lánytól, aki 
láthatóan sziatén nem tudta, mit tegyen. Idegesen 
kacagott és megmagyarázta, hogy az autóbuszok 
csak a vasútállomásokig és a menekülttáborokig 
közlekednek. Ott kell megvárnunk, amíg lezajlik 
a szükséges adminisztráció és továbbmehetünk.

Hol töltse az ember a hátralévő életét? Egy há
zaspár kisgyermekével felszállt a Belgiumba me
nő autóbuszra. A férfi felrakta a bőröndjüket a 
csomagtartóba, leültek, néztek ki az emberekre, 
akik bámulták őket, aztán meggondolták magu
kat, lecihelődtek és átszálltak egy másik buszra, 
amely Új-Zélandnak tartott. A menekültek gond
terhelt ábrázattal bolyongtak a járművek között, 
újból és újból elolvasták a különféle országok ne
vét, de ettől se lettek okosabbak. Én is ott töp
rengtem. Hová menjek a doktorátusommal? Mi
lyen nyelvterületre? Szinte el sem tudtam hinni, 
hogy amint megteszem azt a néhány lépést az 
egyik vagy a másik autóbusz felé, örökre eldön
tőm a kérdést. Történetesen a Svédországba in
duló autóbusz mellett álltam meg. Ha felszállók,
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talán összeakadok egy nővel Stockholmban, s 
egymásba szeretünk... Ha viszont továbbmegyek 
a szomszédos autóbuszig -  akkor egymás létezé
séről sem szerzünk tudomást soha. A kerek képű 
lány végre döntött: Brazíliába megy. Elkísértem 
az autóbuszáig. Mielőtt felszállt, átkaroltam és 
megcsókoltam -  inkább magamat, mint őt vi
gasztalva ezzel nagy árvaságomban. Visszacsó
kolt. így emlékeztettük egymást, hogy még az ide
gen világban is fiatalok voltunk, s bárhova kerü
lünk, mindenütt lesznek nők és férfiak. Gondol
tam, hogy megkérdezem a nevét, de beértem az
zal, hogy odaszorítottam a kezem, ahol melle 
duzzadt a kabátja alatt -  aztán néztem, amint 
beszáll. Az ablak mellett talált magának helyet, s 
lemosolygott rám. Ahogy mosolygott, kilátszott 
csonka metszőfoga. Ha nem lett volna az a cson
ka foga, talán portugál nyelven írnám most ezt az 
emlékezést... Kabátjának melegét azért ott érez
tem még az ujjam hegyén -  s ez elég volt, hogy 
ne legyek olyan vigasztalanul magányos, míg az 
„Olaszország” feliratú autóbusz felé ballagok. A 
hosszú, hideg hetek után nagyon vágyódtam a 
melegítő napfény szabadságára.

Másnap Rómában voltam -  háromszáz megvi
selt magyarral együtt, akik közül egyet sem ismer
tem. Az új pályaudvarra futott be a vonatunk. A 
vágányok szomszédságában fehér abrosszal fedett 
asztalok mellett ültek az emberek, s itták a 
presszókávét. Mindjárt kevésbé éreztem magam 
idegennek, villanyvonatok közlekedtek, a fénylő, 
tiszta pályaudvar pompás palotának tetszett -  
üvegfalain át özönlött be a napfény. Ismét autó
buszokra szálltunk. Az Albergo Ballestrazzi nevű
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szállodában kötöttünk ki. Régi, kényelmes hotel 
volt a Via Veneto egyik keskeny mellékutcájá
ban. Alig tudtunk bejutni a szállodába: minden 
helyet eltorlaszoltak az ajándékokkal megrakott 
teherautók, és az emberek, akik százával özönlöt
tek oda, hogy megnézzék a poveri rífugiati-kát, a 
szegény menekülteket. Amint befelé nyomakod- 
tam, egy idős úr bankjegycsomót nyomott a ke
zembe. (Nyolcvanezer líra volt, állapítottam meg 
később, amikor megszámoltam.) Szánakozás ült 
ki az arcára. Csodálkoztam. Miért kell engem saj
nálni? Latinul mondtam köszönetét az öregúr
nak, és bementem a szállodába. A hotel földszint
je olyan volt, mint egy áruház: a római kereske
dők ajándékai zsúfolódtak itt össze. Vállfákon 
drága férfiruhák, női öltözékek, kabátok függtek. 
Asztalokon ingek, blúzok, cipők, halomban: csu
pa olyan holmi, amire az ember vágyhat, amikor 
poggyász nélkül érkezik egy idegen városba. Ám 
amikor csatlakoztam honfitársaimhoz, akik a ru
hák közt válogattak, egyszerre csak egy asszony 
panasza ütötte meg a fülemet... teli torokból mél
tatlankodott, hogy nem talál magának megfelelő 
méretű glaszékesztyűt!

Mindenekelőtt egy jókora bőröndöt szereztem, 
aztán gondosan ügyelve méretekre és fazonra, ki
választottam magamnak hat fehér inget, nyakken
dőt, alsóneműt, zoknikat, két pár cipőt, három öl
tönyt, hat fekete pulóvert és egy divatos felöltőt. 
Az ajándékosztó római kereskedők jóvoltából si
került egy kis időre megfeledkeznünk arról, hogy 
elszakadtunk hazától, otthontól s mindenkitől, 
akit gyűlöltünk vagy szerettünk... Görcsösen mar
koltuk új értékeinket -  arckifejezésünk, amely a
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vonaton alázatos és riadt volt, most már az újgazda
gok öntudatától sugárzott. Miközben zsákmá
nyommal kezemben utat törtem magamnak a tö
megen át, találkoztam egy fekete hajú londinerfiú 
haragos tekintetével. íme egy külföldi - gondol
hatta rólam aki elhappol magának mindent, 
ami jó, és fizetnie se kell. Vajon őtőle megkérdez
te-e valaha is valaki, hogy mire volna szüksége?

Nem kellett összeköltözni senki idegennel, 
kaptamegy egyágyas szobát. A szállodát az 1920- 
as években építhették, amikor még nem 
spóroltak a négyzetméterekkel. Olyan szép nagy, 
tágas szobám volt, hogy azóta biztos csináltak 
belőle kettőt, ha nem hármat. A menekültek úgy 
éltek a szállodában, mint jómódú turisták. A 
legkülönbözőbb ajándékokkal árasztottak el 
bennünket. Pénzt is kaptunk, és nem volt semmi 
tennivalónk. Aludtunk, ettünk, bejártuk Rómát -  
és vártuk a következő drámai sorsfordulót.

A második napon, ebéd után, az Albergo Balles- 
trazziban lévő diákforradalmárokat arra kérték, 
hogy fáradjanak le a hallba. Egy újságíró van ott -  
mondották - ,  aki cikksorozatot ír a magyarországi 
diákéletről. A szálloda hallja addigra visszanyerte 
eredeti küllemét: olyan volt, mint egy szerény, pol
gári lakás feltűnően nagy nappali szobája. Vastag 
fakeretben ócska tükrök, kopott szőnyegek, sok 
ódon, foszladozó kárpitú karosszék. Az egyikben 
egy nő üldögélt, igen kényelmesen. Úgy tűnt, mint
ha észre sem vette volna, hogy feléje közeledünk, 
ám az utolsó pillanatban mégis felállt, élénken ke
zet rázott velünk, és mindenkinek a keresztnevét 
mondogatta bemutatkozásul:

-  Paola.
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Paola mindennek látszott, csak olasznak nem: 
magas, szőke, szabályos arcú szépség volt -  és 
mint hamarosan megtudtuk, egyáltalán nem szim
patizált velünk. Minthogy egyikünk sem beszélt 
olaszul, Paola megkérdezte: van-e köztünk valaki, 
aki angolul tudna tolmácsolni. Felajánlottam 
szolgálataimat -  mire ő egy kissé bizalmatlan pil
lantást vetett felém.

-  Rendben van -  mondta aztán mégis lás
sunk munkához.

Először egyetemi tanulmányaink felől érdeklő
dött, aztán kérdezgette, hogy mit láttunk és mit 
csináltunk a forradalom alatt. Akár egy tréfát 
próbáltunk elmondani neki, akár a harcok vala
melyik tragikus mozzanatát ecseteltük -  ő kö
zömbösen jegyezgetett a golyóstollával.

-  Ez a kurva utál bennünket! -  mondta az 
egyik fiú. -  Dögöljek meg, ha még egyszer vála
szolok a kérdéseire!

-  Mit mondott? -  kérdezte Paola, mivel nem 
fordítottam le ezt a közbeszólást.

-  Aggódik, hogy nem mondunk semmi érdeke
set, nem lesz elég anyaga a cikkhez.

Paola felvonta a szemöldökét, de nem szólt 
semmit. Végül becsukta a jegyzetfüzetét és beje
lentette, hogy másnap megint eljön.

-  Azt hiszem, maguk mind nagyon szerencsé
sek, hogy épségben kijutottak -  mondta búcsúzó
ul.

Még aznap délután levert lábamról a mélységes 
önsajnálat. Gyermekkorom óta szenvedek ettől a 
különös betegségtől, kitör rajtam legalább egy
szer minden évben. Már belenyugodtam, hogy so
se fogok kigyógyulni belőle. Megtanultam elvisel
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ni. Ezúttal azonban olyan erős volt a roham, azt 
hittem, belepusztulok. Felmentem a szobámba és 
bezártam az ajtót magam mögött. Nem bántam, 
hogy vacsorára csengetnek: nem bírtam volna 
együtt lenni, beszélgetni bárkivel is. Csak feküd
tem az ágyamon és sírtam, hogy milyen egyedül 
vagyok...

De mit szépítgessem a dolgot? Édesanyám 
után sírtam, mint eg}' kölyök. Hosszan rázott a 
zokogás: úgy éreztem, hogy örökre ki vagyok re- 
kesztve az anyaöl védelmező melegéből. Eszem
be jutott első évem az iskolában, milyen rémülten 
rohantam haza mindennap, attól félve, hogy 
anyám nem lesz otthon, nem várt meg, elment vi
lággá. Emlékszem: egyszer megsérült a térdem 
futballozás közben, de a fájás megszűnt abban a 
pillanatban, amikor elkezdte bekötözni. S milyen 
jól esett utána a palacsinta, amit vigasztalásul sü
tött! Most is nagyon fájt valami -  és már tudtam, 
nem rohanhatok haza soha többé. Aztán gyűlölni 
kezdtem magamat. Mostanában már előfordul, 
hogy büszkeséget érzek azért, mert volt bátorsá
gom napokig harcolni. De akkoriban csak az mar- 
dosott, hogy a végén elfutottam. A múlt héten 
még Budapesten hányódtam -  most itt vagyok 
Rómában. Hol leszek holnap? És mi az ördögnek 
leszek ott? Mit fogok csinálni? Elhagytam a hazá
mat, szeretőimet, barátaimat, rokonaimat, és so
sem látom őket többé. Minek kellett nekem poli
tizálni? Miközben ennek a sznob olasz újságíró
nőnek a forradalomról beszéltem, sikerült meg
győznöm magamat, hogy nem érdekel a függet
lenség, a szabadság, nem érdekel az egyenlőség, 
az igazság, fütyülök mindenre, ami keservesen és
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visszavonhatatlanul tönkretette az életemet. Már 
az is idegesített, hogy Magyarországról szóló híre
ket kell fordítanom: menekülttársaimat olyan ter
hesnek és kellemetlennek kezdtem találni, mint
ha valamelyik hajdani szeretőm rokonai lenné
nek. Elhatároztam, hogy amennyire csak lehet, 
távol tartom tőlük magamat. Ruhástul heverész- 
tem egész éjjel az ágyamon, alig aludtam -  s 
amikor néha elszenderedtem, azt álmodtam, hogy 
egy tank dübörög fölöttem ide-oda, lapítja teste
met a kövezeten.

Másnap reggel enyhe lázzal ébredtem, a jobb 
hónom alatt keletkezett egy nagy fumnkulus. Si
etve felkerestem a szálloda orvosát. Megnyugta
tott, hogy nincs baj: szervezetem így alkalmazko
dik az olasz éghajlathoz és a másfajta táplálék
hoz. Szerintem a test lázadása volt ez a kényszerű 
változások ellen. A láz és a kelés több mint egy 
hónapon át gyötört -  közben azonban végigjár
tam Róma múzeumait és templomait. Részint 
egyedül, részint segítőkész olaszokkal, akik a me
nekültek kalauzolására vállalkoztak. Kedvesek 
voltak hozzánk, de nem tudták rendesen kiejteni 
a nevemet. Szinte magam sem tudtam már, kit je
löl ez a név -  egy voltam a sok közül: -  povero 
ungherese, hazátlan magyar.

Néhány hét múlva hibásan bár, de folyékonyan 
beszéltem olaszul. Közben egyre éreztem, hogy 
nem annyira új nyelvet tanulok -  inkább az anya
nyelvemet felejtem fokról fokra. Könnyen tudtam 
kapcsolatot teremteni az emberekkel, kiigazod
tam az új környezetben -  mégis talajtalannak 
éreztem magam. Róma ódon templomai arra 
késztetik az embert, hogy eltűnődjék a múltról...
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Gondolatban felidéztem barátaimat és szeretői
met, akiket elhagytam -  s azokat is, akik engem 
hagytak el. Felbukkantak, aztán eltűntek: egész 
múltam pislákoló lángként rezgett. Úgy éreztem, 
hogy nekem semmit sem sikerült megragadnom: 
minden elfolyt az ujjaim közt. Kiváltképpen 
Mayával szemben éreztem bűntudatot. Nem 
annyira az bántott, hogy megcsaltam az unokahú
gával, inkább az, hogy éppen ott, Maya ágyában 
feküdtünk le... abban az ágyban, ahol megtanított 
szeretkezni. Eggyel több okom volt az 
önkínzásra.

Egyébként nem értek egyet a filozófusokkal, 
akik arra ösztökélnek, hogy ismerjük meg Ma
gunkat. Minél kegyetlenebbül elemeztem múlta
mat, annál tompább és ostobább lettem, annál in
kább gyűlöltem magamat. Esténként korán szo
bámba tértem, hogy kezeljem furunkulusomat -  
közben egyre azt kívántam: bárcsak agyonlőttek 
volna a határon! Gyötrő rémálmaim voltak min
den éjszaka.
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15

Arról, hogy miképpen lehetünk 
egy frigid nővel boldogok

„Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén 
nagyon meg tudtam szeretni veled."

JÓZSEF ATTILA

Annyira utáltam magamat, hogy képes voltam 
egy olyan nőhöz vonzódni, aki egyáltalán nem 
kedvelt. Paola végtelennek tűnő cikksorozatot írt 
a magyar diákok sorsáról, de irántunk érzett kö
zönyét egyáltalán nem csökkentette, hogy nap 
nap után együtt voltunk. Miközben az Albergo 
Ballestrazzi félhomályos halijában tolmácsoltam 
neki délutánonként, megpróbáltam kitalálni, 
hogy hány éves lehet. Huszonnyolc és harminchat 
közt lehetett: a homlokán és a nyakán hajszálfi- 
nom redők voltak, de világoskék szemében egy 
ártatlan (vagy tudatlan?) ifjú lány tekintete ragyo
gott. Amint testhez simuló selyem- vagy kötött ru
hában, elegánsan belépett a szálló halijába -  úgy 
tűnt fel, mintha a testét egymást követő szeretők 
hosszú sora masszírozta volna ilyen tonnásra. De 
amint közelebb jött, a forró áramlás kihűlt, hideg 
kecsességgé változott. Finom, ovális arca volt, sá
padt, mint egy bizánci Madonnáé. Azon tűnőd
tem, vajon életre kelne-e, ha megsimogatnám?

-  Tudnia kell -  mondtam Paolának egy alka
lommal - ,  hogy valójában tapasztalt tolmács va
gyok. Sokat tolmácsoltam kisfiú koromban.

Azt reméltem persze, hogy megkérdi, hol és
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mikor. Sokszor előfordult már. hogy amikor nem 
voltam biztos a dolgomban, orcátlanul kihasznál
tam az amerikai táborból származó történetei
met: segítségükkel részint kitapogattam a kínál
kozó lehetőségeket. Paolát azonban nem érdekel
ték a históriáim. A nyelvtehetségemet is csillog
tattam: amikor csak lehetőség volt rá, az angolról 
áttértem az olaszra, hogy büszkélkedjem az újon
nan tanult szavakkal. Ez is hidegen hagyta. A leg
több fiú, amilyen gyorsan csak lehetett, otthagyta 
Paolát, így gyakran előfordult, hogy kettesben 
maradtam vele, mielőtt még minden adatot be
gyűjtött volna másnapi cikkéhez. Igyekeztem segí
teni neki, bár a furunkulusom sajgott, és egész 
testemben reszkettem a láztól. Néha célozgattam 
is rá, hogy szenvedek. Amikor efféle személyes 
megjegyzést tettem, csak felvonta szemöldökét -  
mintha arra kértem volna, hogy egészségi állapo
tomról szóló közleményt publikáljon.

-  Sajnálom, de itt kell hagynom -  mondtam 
Paolának egy napon angolul. Elegem volt. 
Olyan rosszul vagyok, hogy azt hiszem, meghalok.

-  Most próbálja kifejezni ugyanezt olaszul -  
mondta olaszra fordítva a szót. -  Ne legyen 
annyira lusta! Azt a nyelvet kell gyakorolnia, 
amelyiken rosszabbul beszél!

Nem volt annyi erőm, hogy a fogamat vicsorít
sam rá. így hát megadóan elmondtam olaszul is, 
hogy haldoklóm.

-  Nagyszerű! -  kiáltotta Paola, és kivételesen 
elmosolyodott. -  Akkor, viszontlátásra holnap!.

Dühömben sétálni mentem, hogy lecsillapod
jak. A Via Veneto végén a Villa Borghesébe ve
zető kapu nyílik. Ez a „villa” pompás és gondozott
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park, öreg fákkal, sok virággal -  őstermészet, 
művészi keretben egyszerre erdő is, kert is. 
Van benne egy kicsiny tó, a gyepet kanyargós sé- 
tautak szelik át, itt-ott hófehér márványszobrok 
állnak. A park Róma hét dombjának egyikén te
rül el -  így minden pontjáról templomok kupo
láira és paloták ormaira nyílik kilátás: az egészet 
a reneszánsz lehelete járja át. Soha nem láttam 
oly csodálatosan felemelő és ugyanakkor meg
nyugtató látványt, mint a Villa Borghese. Miköz
ben a parkban sétáltam, lecsillapodtam, a friss le
vegőtől és a testmozgástól kitisztult az agyam, le
ment a lázam. Ha nem dühített volna fel Paola 
közönye a szenvedésem iránt, valószínűleg tes- 
pedt töprengéssel töltöttem volna a délutánt a 
szállodában. Kettőnk kapcsolata -  mint kiderült
-  efféle hatások, ellenhatások sorából állt. Paola 
gyakran feldühített, de a vége az lett, hogy egész
ségesebbnek és erősebbnek éreztem magam.

-  Én nemigen tudom érzéseimet kimutatni -  
jegyezte meg Paola, miután befejeztük az utolsó 
interjút a szálló halijában, és újból kettesben ma
radtunk. -  Arra összpontosítok mindig, amit ép
pen csinálok. Megfigyeltem, hogy a barátai nem 
kedveinek engem.

-  Azt mondják magáról, hogy humortalan, hi
degvérű, érzéketlen -  közöltem vele.

-  Jó megfigyelés -  mondta elismerően, mint
ha megjegyzésem nem is őrá vonatkozott volna.
-  Meg kell mondanom, nekem a legtöbbjükről 
nagyon jó a véleményem. Mindannyiukat túlságo
san foglalkoztatja ugyan a politika, de legalább 
nem olyanok, mint az olasz férfiak -  nem foglal
ja le minden gondolatukat a szex.
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Nem tudom, hogy a többi fiú mit szólt volna hoz
zá, ha itt van és hallja ezt a bókot -  de rám különös 
erővel hatott. Hajdan egyszer, kilencesztendős ko
romban, kórházban feküdtem, perforált vakbéllel. 
Meghallottam, mikor az orvos arról suttogott 
anyámnak, hogy ideje előkészületeket tenni a te
metésemre. Több se kellett: két hét alatt talpra áll
tam. Paola megjegyzése ugyanilyen fellázító hatás
sal volt rám. Megkérdeztem: hajlandó volna-e ka- 
lauzolgatni Rómában, tolmácsi szolgálataim vi
szonzásaképpen. Igennel felelt, másnapra rande
vút beszéltünk meg. Miután távozott a hotelből, 
felmentem a szobámba, csináltam tíz fekvőtá
maszt, megfürödtem, és elhatároztam, hogy ágyba 
viszem ezt a nőt, mihelyt elmúlik a furunkulusom.

Január közepe táján, második randevúnk alkal
mával történt, hogy bókokkal kezdtem traktálni 
Paolát. Egy kis múzeumban őgyelegtünk -  és én 
egyre azt hajtogattam, hogy ő sokkal szebb, mint 
bármelyik festmény vagy szobor, amit fölfedezett 
számomra. Vörösesbarna ruhájában, ovális, 
szenvtelen arcával, simára fésült szőke hajával 
holmi rőt és okkersárga zománcba foglalt egyip
tomi királynő-képre emlékeztetett. Bármilyen 
kort idézett is fel külseje, annyi bizonyos, hogy 
nem a jelent. Egy szóval sem nyugtázta bókjai
mat, csak kissé felvonta a szemöldökét. Vajon 
gyerekkori szokása ez? -  tűnődtem. így szokta 
kifejezni, ha valamin csodálkozik, vagy valami 
meglepi? Lehet, hogy sok éven keresztül próbált 
megszabadulni e szokásától, s végül reményét 
vesztve feladta a küzdelmet? Minden lehetőségen 
végigmentem gondolatban, ami emberibbé és 
szeretetre méltóbbá tehette volna.
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Búcsúzni készültünk a múzeum előtt -  ekkor 
elhatároztam, hogy még egyszer szerencsét pró
bálok.

-  Tudja-e, hogy engem még sose hívott meg 
egyetlen olasz sem a lakására ebédre vagy vacso
rára?

-  Nem veszített semmit. Rómában a szállo
dákban lehet a legjobban enni.

-  Mégsem olyan az, mint a házikoszt!
-  Mi ütött magába? Először is -  férjes asz- 

szony vagyok. Másodszor: ha meg akarom hívni 
vacsorára, akkor majd én szólok.

Hát ez kerek válasz volt. Kezet nyújtottam ne
ki.

-  Örülök, hogy megismerhettem. Talán ösz- 
szeakadunk még, amíg Itáliában leszek.

Paola megfogta a kezemet, és nem eresztette 
el. Megbánta rossz modorát, és szeretett volna ki
engesztelni.

-  Attól tartok, hogy azt gondolja, azért nem hí
vom meg vacsorára, mert egy szegény menekült.

-  Nem, nem! -  tiltakoztam, miközben búcsú
zóul megszorítottam hosszú, elegáns ujjait. -  Tu
dom, hogy csak azért nem hív meg, mert személy 
szerint nem kedvel.

Elhúzta a kezét, körülnézett, hogy a járókelők 
közül nem figyel-e bennünket valaki.

-  Csak néhány konzerv van nálam otthon, 
semmi más.

-  Szeretem a konzerveket.
Kicsit összehúzta a szemét, de lehet, hogy csak 

az éles napfény miatt.
-  Rendben van. Csak ne feledje, maga akarta!
Ahogy Paola belépett előttem a lakásába, há-
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túlról megcsókoltam a nyakát. A bőre olyan fehér 
volt, hogy szinte világított az ablaktalan alkóvban. 
Egy pillanatra megtorpant, aztán elvonta magát 
-  és parfümjének illatát -  egy ragyogó, modern 
konyha irányába.

-  Nem volnék magának való nő -  mondta ha
tározottan - ,  még egy futó kalandra sem.

Kapcsolatunk kezdett mégis intimebbé válni. 
Felmelegített egy raviolikonzervet, a konyhaasz
tal mellé telepedtünk, és nekiláttunk az unalmas 
ételnek -  mintha régi házasok volnánk. Erről ju
tott eszembe, hogy Paola megemlítette -  férjes 
asszony.

-  Hol a férje? -  kérdeztem aggodalmasan. -  
Teljesen megfeledkeztem róla.

-  Már hat esztendeje nem élünk együtt -  val
lotta be bocsánatkérő félmosollyal. -  Törvénye
sen különváltan élünk. Olaszországban ez helyet
tesíti a nem létező válást.

-  Miért hagyta ott?
-  Ő hagyott itt engem.
Nem akartam firtatni. Jó is volt, mert ha többet 

mond, elvesztem a bátorságom és eliszkolok. Po
litikáról kezdtünk beszélgetni. Paola a kormá
nyon lévő Kereszténydemokrata Párt különböző 
irányzatai közti különbségeket magyarázgatta -  
olyan nyugodtan beszélt, azt hitte, belenyugod
tam, kizárólag konzervet kapok, semmi mást. 
Bennem viszont dolgozott a sértett büszkeség és 
a parfümje illata (korábban nem zavart, de most 
olyan erős volt, hogy még a ravioli szagát is el-  ̂
nyomta). Alig vártam, hogy vége legyen az evés
nek. Olyan türelmetlen voltam, még a felajánlott 
kávéról is lemondtam, úgy éreztem, időpocséko-
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lás lenne. Kértem, hogy mutassa meg a lakását, 
de minden csak kékbe és zöldbe játszó háttérnek 
tűnt az ö alakjához... Végül egy hatalmas, kerek 
ágyhoz érkeztünk. Paola engedte, hogy megcsó
koljam és átöleljem, de ő maga nem mozdult. Mi
kor kezdtem a ruháját kigombolni, könyökével és 
térdével igyekezett eltaszítani magától. A kapáló
zásban akadályozta a testhez simuló ruha -  no 
meg én is. így végre sikerült kiszabadítanom mel
leit. Ruganyosán buggyantak ki a melltartóból a 
két tenyerembe. Az arcomhoz szorítottam őket és 
magamba szívtam bőre illatát: izgatóbb volt, mint 
a parfümje. Egyikünk se szólt semmit, de amikor 
megkeményedve az ágyékát kerestem, gonosz
kodva megjegyezte:

-  Nem is mondtam, frigid vagyok.
Mit tehettem, orrommal meztelen meleg keblei 

közt?
-  Én egy forradalomból jövök, nem tudsz meg

ijeszteni -  mondtam dacosan, de nem mertem 
felemelni a fejem, nehogy az arcom meghazudtol
jon.

Erre Paola magához húzott és forrón, szenve
délyesen megcsókolt. Miközben kölcsönösen húz
kodtuk egymásról a ruhát, kezdtem remélni, hogy 
ez a titokzatos olasz nő csak próbára akart tenni. 
Nem azt mondta Nusi, hogy egy hónapig nem 
fekszik le velem -  és egy órával később már be
engedett magába?

Miután megszabadultunk ruhadarabjainktól, 
Paola beakasztotta ruháját a szekrénybe, majd ki
ment a fürdőszobába fogat mosni. Amulat, féle
lem és vágy furcsa vegyülékével vártam rá. így 
meztelenül domború fara nagyobbnak tetszett,
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mint a ruha alatt, de ettől csak vonzóbb és izgal
masabb lett magas, karcsú alakja. Amint a mos
dótól felém fordult és megpillantottam hosszú, 
szőke haját, s combjai közt a rövid, göndör, szőke 
szőrpamacsot -  úgy megkívántam, hogy még a 
gyomrom is összeszorult, mint kamaszkoromban. 
De Paola sugárzó meztelenségében olyan nyu
godt határozottsággal jött felém, mintha legalább 
már tíz esztendeje házasok volnánk. Kidugta rám 
a nyelve hegyét -  aztán elsuhant mellettem, s 
ment az ágyhoz, hogy lehúzza az ágytakarót. Há
romrét összehajtotta, és a székre tette. Már attól 
féltem, hogy az egész éjszakát rakosgatással fogja 
tölteni. Megragadtam hűvös fenekénél.

-  Túl nagy -  jegyezte meg tárgyilagosan.
Olyan erősen megszorítottam mérgemben,

hogy fájhatott neki -  mert viszonzásképpen vé
resre harapta a nyelvemet. A következő negyed
órát csak azért voltam képes kibírni, mert több 
mint két hónap óta nem volt dolgom nővel. Paola 
úgy viselkedett, mint valami gondos háziasszony
-  nem mint egy szerető. Olyan készségesen moz
gatta, facsargatta testét, hogy úgy éreztem ma
gam, mint a vendég, akit túlzott előzékenységgel 
kezelnek -  s ennek fejében elvárják tőle, hogy 
hamarosan távozzék. Nem éreztem jól magam 
Paola testében, és sokáig tartott amíg végére ér
tem a tornagyakorlatunknak. Aztán simogattam
-  szinte hihetetlennek tűnt, hogy ilyen tökéletes 
forma mögött nincs semmi szenvedély.

-  Elélveztél? -  kérdezte..
Minthogy minden egyébbel kudarcot vallottam, 

szavakkal próbáltam hatni rá.
-  Csodálatos volt.
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-  Örülök, hogy jólesett -  mondta megköny- 
nyebbülve.

-  Szeretlek.
-  Ne mondj ilyeneket! -  tiltakozott Paola, 

boldogtalanul. Felhúzta a takarót a nyakáig, hogy 
ne játszhassak a mellbimbóival. -  Erre nekem is 
valami hasonlóval kellene válaszolnom. De nem 
mondhatom, hogy szeretlek. Nem volna igaz.

-  Akkor hazudjunk egymásnak!
-  Te talán tudsz hazudni, de én képtelen va

gyok rá.
Valami, udvarias kifogáson gondolkodtam, ami

nek révén távozhatnék. Közben a két combja kö
zé nyúltam, és szinte gépiesen játszadozni kezd
tem a puncijával. Csakhamar rájöttem, hogy ez 
jobban esik neki, mint a szeretkezés.

-  Ugye jól érezzük magunkat hazudozás nél
kül is -  kérdezte derűsen.

Lehet, hogy csak kerülő úton tud révbe jutni? 
Reménykedve lehúztam róla a takarót, és titká
nak forrása felé hajoltam. Ám Paola eltolta ma
gától arcomat, sőt olyan hevesen mellbe lökött, 
hogy csaknem legurultam az ágyról.

-  Ne csináld! Mocskos dolog ilyet tenni.
-  Mi az, hogy mocskos? Nem mosakodtál? 

Úgy nézel ki, mintha naponta ötször fürödnél.
-  Nem úgy értem. Nem normális.
-  Neked nem szokták csókolni a puncidat?
-  Undorodnál tőle!
-  Én?! Ha nem tudnád, én magyar gyerek va

gyok. Magyarok közt az édes húsom egy gyakori 
kedveskedő kifejezés. Nincs benne semmi rossz 
vagy undorító. Szerelmesek, házaspárok még tár
saságban is édes húsomnak hívják egymást.
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-  Ezt te csak úgy kitaláltad!
Dühömben leltem rá a helyes válaszra, amit az

óta gyakran idézgetek diákjaim előtt.
-  Az a férfi, aki nem szereti a punci levét, nem 

érdemli meg, hogy nője legyen.
-  Én a normális dolgokat szeretem.
Minél tovább tárgyaltuk a témát, annál kevésbé 

érdekelt.
Végül felkeltem, összeszedtem ruhadarabjai

mat a szürke szőnyegpadlóról -  már kezdett sö
tétedni aztán elkezdtem öltözködni.

-  Miért öltözködsz? -  kérdezte kissé megle
petten.

-  Már ideje, hogy menjek. Késő van.
Paola egy ideig hallgatott, aztán hirtelen kitört 

belőle.
-  Ti férfiak mind hiú majmok vagytok. Nem 

élvezitek a szeretkezést, még a saját orgazmuso
tokat sem élvezitek. Nektek csak az a gyönyör, ha 
a nő felrobban. Nem véletlen, hogy az atombom
bát férfiak találták fel.

-  Lehet, hogy te is felrobbannál, ha megpró
bálnád.

-  Istenem... harminchat éves vagyok, Andrea. 
Már éppen elégszer megpróbáltam.

Meggyújtottam a villanyt, hogy megkeressem a 
cipőmet.

-  Mit próbáltál meg? Azt, hogy valaki rád fek
szik?

-  Meséltem már neked a férjemről? -  kérdez
te és felkönyökölt az ágyban. -  Ügyvéd. Két vá
lasztáson is volt királypárti képviselőjelölt, de 
mind a kétszer megbukott. És persze én vagyok 
az oka mindennek. Szentül meg van győződve,
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hogy azért nem képviselő, mert én frigid vagyok. 
Állítólag leromboltam az önbizalmát. Elolvasott 
néhány pszichoanalízisről szóló könyvet, és elhi
tette magával, hogy én mazochista vagyok.. Min
den szeretkezés előtt vizes törölközővel jól meg
vert, hogy felizgasson. Annyira meggyűlöltem a 
törölközőt, hogy végül azt mondtam neki: próbál
juk ki inkább azt, hogy nem vagyok-e szadista?

-  Mit felelt?
-  Örült az ötletnek. Akaratoskodott, hogy ver

jem meg mindjárt, hogy az talán segít rajtam. 
Meg is vertem, de nem szerettem. Inkább utál
tam. Akkor fogadtam meg, hogy nem kísérlete
zem többé.

Az ágy szélére ültem, hogy megkössem a cipőm 
zsinórját.

-  Egyik szeretőd se volt jobb?
-  Nekem inkább csak barátaim vannak... A la

punk egyik szerkesztője néha feljön. De nem hő- 
börög, mint te. Ötvenegy éves.

Kellemetlenül érintett, hogy egy éltes úriember 
vadászterületére törtem be -  rossz érzésem alig
hanem az arcomon is meglátszott.

-  Most min gondolkodsz? -  kérdezte Paola 
duruzsolva, és megcirógatta a kezemet. Sokféle 
szálból szőtt nő volt.

-  Azon tűnődtem, mi lesz velünk, menekültek
kel, ha az olasz kormány egyszer beleun, hogy fi
zesse a hotelszámlánkat -  hazudtam kapásból. 
De ahogy kimondtam, valóban elfogott a nyugta
lanság. -  Mi lesz belőlem -  panaszkodtam. -  A 
legszömyűbb a bizonytalanság. Halvány sejtel
mem sincs, mit hoz a jövő. A Vöröskereszttől 
megkaptam az olasz egyetemek jegyzékét, sok

203



helyre küldtem ajánlkozó levelet, de ilyen gyenge 
olasz nyelvtudással, gondolom, akkor sem enged
nek tanítani, ha elfogadják a diplomámat. Márpe
dig én tanítani akarok. Olyan hosszú időn át ké
szültem erre a pályára, hogy nem akarom feladni.

Lelki szemeim előtt már láttam magamat, 
amint egy ócska kávéházban pincérkedem, és si
lány borravalóért tartom a markomat.

-  Majd csak kapsz valami állást. Addig pedig 
Rómában élsz, olyan szállodában, ahol egy va
gyonba kerül egy szoba, és te ingyen kapod. Tégy 
úgy, mintha szabadságon lennél. Mindig nagyon 
feszült vagy, megfigyeltem.

Mi más lehettem volna Paola társaságában?
-  Te könnyen beszélsz -  mondtam keserűen. 

-  Van jó állásod, a saját lakásodban élsz, nem 
kell aggódnod, hogy mi lesz holnap.

Paola felkelt, öltözni kezdett.
-  Senki sem tudja, hogy mi lesz holnap. Te na

gyon szereted sajnálni magadat.
Most, hogy olyan témáról beszélgettünk, amit 

tiszta logikával lehetett megvitatni, Paola vissza
nyerte önbizalmát. Alighanem meg is könnyeb
bült -  akárcsak én - ,  hogy megint fel voltunk öl
tözve. Ez jobban megfelelt kapcsolatunk jellegé
nek.

-  Sok ember van -  tette hozzá élénken aki 
hajlandó volna akár gyilkolni is, hogy csak olyan 
problémái legyenek, mint neked.

-  Kár veled beszélni! Mindig csak azt juttatod 
eszembe, hogy teljesen egyedül vagyok a világon.

-  Ki nincs egyedül?
Valami okból -  talán, mert visszament a für

dőszobába, hogy rendbe hozza a haját, és lassú
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mozdulatokkal, szinte álmodozva fésiilködött a 
tükör előtt, mintha nagyszerű órákat töltöttünk 
volna együtt -  úgy éreztem, mindenáron meg 
kell győznöm, hogy szerencsétlen vagyok. Egész 
múltamat felrúgtam, amikor elhagytam Magyar- 
országot, magyaráztam. Mit nem tud ezen megér
teni? Mondtam neki, hogy éjszakánként, álmom
ban egy orosz tank tapos rajtam végig...

-  Mert folyton azokon a napokon töprengsz. 
Minden idődet azzal töltőd, hogy magadat sajná
lod.

-  Hogy merészelném sajnálni magam a te tár
saságodban!

-  Filozófiai diplomád van, tudnod kellene, 
hogy az élet értelmetlen és gyötrelmes összevisz- 
szaság.

-  Ej, hát éppen ezért érzem magamat olyan 
nyomorultul -  feleltem.

-  Hány éves vagy, Andrea? Huszonhárom, 
nem? Hát hogy tudsz még mindig azon keseregni, 
hogy kiátkozták a fajtánkat a paradicsomból? Az 
élet abszurd Ádám és Éva óta.

Próbáltam bebizonyítani, hogy többet tudok a 
lét abszurditásáról, mint ő. Camus-ről és Sartre- 
ról kezdtünk vitatkozni. Beszélgetés közben szo
báról szobára vándoroltam, hogy ne legyek túl 
közel ehhez a szívtelen nőszemélyhez. Vajon mi
kor lesz nekem is ilyen lakásom? -  tűnődtem. 
Nem mindennapi hely volt. Hiányzott belőle a 
legtöbb modern lakás nyomasztó sivársága, habár 
az épület maga csak néhány esztendős lehetett. A 
szobák magasak, tágasak, a berendezés izgalma
san érdekes. A hálószoba egy nagy kör, félkör 
alakú ablakkal. Az ablak előtt egy félhold formá
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jú íróasztal állt, rajta hordozható Olivetti írógép. 
Ezen kívül csak egyetlen bútordarab volt ott: az 
óriási, kerek ágy, amelyre Paola sietve visszatette 
a steppelt, aranyszínű térítőt. A hálószobából 
nyílt a szürke márványos, aranydíszes fürdőszoba: 
olyan nagy, mint egy kisebbfajta nyilvános fürdő- 
csarnok. A kékben és zöldben tartott nappali szo
bának S alakja volt, ami a mozgalmasság látszatát 
keltette, annak ellenére, hogy hatalmas, nehéz 
karosszékek és szófák álltak benne -  pontosan 
követve a falak hajlását.

-  Nem csodálom -  mondtam Paolának - ,  
hogy ilyen lelki nyugalommal veszed tudomásul a 
lét abszurditását.

-  Kétszer ki kellett költöznöm ebből a lakás
ból, mert nem tudtam kifizetni a bérét. Autóm 
sincs.

-  A férjed nem fizet tartásdíjat?
-  A törvény szerint fizetnie kellene, és volna is 

pénze hozzá... de annyi baja volt velem, nincs po
fám perelni.

Ideje volt elköszönnöm, de mielőtt szóba hoz
hattam volna a búcsúzást, bizalmasan belém ka
rolt:

-  Gyerünk, sétáljunk egyet, Andrea.
Azt gondolta tán, hogy máskor is találkozni 

akarok vele?
A liftben arcához húzta a fejemet és ezt susog

ta:
-  Tudod... a magam módján azért én is élvez

tem kissé. Melletted igazi nőnek érzem magam. -
így szoktatott Paola sztoikus nyugalomra: irfost 

már nem magamat sajnáltam, hanem őt.
A következő randevúnkra mégis főleg azért
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mentem el, mert a páduai egyetemről megkap
tam egy bizonyos Monsigno levelét, melyben ar
ról értesített, hogy az olasz egyetemek általában 
alaposabb képzettséget kívánnak keresztény filo
zófiából, mint amennyi nekem van. Továbbá 
nincs is pénzük, hogy ösztöndíjat biztosítsanak 
nekem arra az időre, amíg tökéletesítem olasz 
nyelvi ismereteimet, és befejezem doktori 
disszertációmat... Forduljak valamelyik amerikai 
alapítványhoz, javasolta Monsigno. Mivel tudok 
németül és angolul, érdeklődhetek a nyugatné
met és az angol nyelvterületen lévő egyetemeknél 
is. Úgy tűnt, hogy Itáliának nincs szüksége Signor 
Andrea Vajdára, a budapesti egyetem cum laude 
diplomájával együtt sem.

Miközben próbáltam megemészteni az elutasí
tást, hirtelen vágyam támadt Paola társaságára, 
szerettem volna, ha vigasztal, hogy mennyire nincs 
okom panaszra, hiszen Szicíliában még mindig 
vannak éhező napszámosok, akiknek rosszabbul 
megy, nem is beszélve mindazokról, akiket megöl a 
Maffia... Eltűnődtem azon is, hogy életének har
minchat esztendeje alatt, Paolának egyetlen férfi
val sem volt szerencséje. Hátha éppen nekem sike
rülne?... Otthon, Budapesten bizonyára nem tá
madt volna kedvem a feladatra. Mire nagy nehe
zen kigyógyultam Ilona iránti reménytelen szerel
memből, rájöttem, hogy akad a világon más, fon
tosabb leküzdeni való akadály is, mint egy nehéz 
természetű nő. Komolyan kezdtem tanulni, min
den erőmet, egész valómat bevetettem, hogy jó 
pedagógus -  s ezen felül esetleg néhány jó filo
zófiai tanulmány szerzője -  váljék belőlem. Az 
izgalmak, összeütközések, veszedelmek iránti fér
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fivágyak kielégítésére épp elég lesz az ávó -  gon
doltam, Nagyon szerettem a nőket, de csak egy
szerű, őszinte vonzalomra vágytam -  nagy ívben 
elkerültem azokat, akiknél bonyoldalmáktól kel
lett volna tartanom. De itt Rómában, ahol kosz- 
tot, szállást és tespesztő unalmat rótt ki rám a 
sors -  itt, ahol egy facér menekült bizonytalan és 
céltalan életét kellett élnem - ,  itt Paola a nehéz
ségek legyőzésének különös boldogságát jelentet
te számomra.

Kezdtük együtt tölteni estéinket -  legtöbbször 
az éjszakáinkat is -  Paola lakásában. Mikor vele 
voltam, úgy éreztem magam, mintha egy magas 
fennsíkon lennék. Itt tiszta volt a levegő, de rit
kább, mint a völgyekben. Itt az ember ösztönösen 
lejjebb csavarta a lélek lángját, könnyebben léleg
zett, hűvösebb, tartózkodóbb lett, kerülte az iz
galmakat. Érthető okból, a beszélgetésnek na
gyon fontos szerepe lett kapcsolatunkban.

Egy alkalommal ágyban voltunk, éppen valami 
-  számára szokatlan -  figurát akartam kipróbál
ni, amikor is Paola kiugrott az ágyból, és egy cso
mó Sartre-kötettel meg Sartre-ról szóló könyvvel 
tért vissza.

-  Azon gondolkodtam -  mondta - ,  nagyon 
nyomaszthat téged, hogy nincs semmi tennivalód. 
Dolgoznod kellene. Semmi sem indokolja, hogy 
ne írd meg a disszertációdat, csak azért, mert 
nem tudod, melyik egyetemen fogod benyújtani; 
Én segítek neked megszerezni a szükséges folyó
iratokat és dokumentumokat.

Paola azért hozta a könyveket, hogy elkerülje a 
viaskodást az ágyban -  de ez nem vont le ajánlata 
értékéből. Az este hátralévő részét azzal töltöttük,
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hogy könyveket böngésztünk át, és másnap elkezd
tem jegyzeteket készíteni megírandó disszertáci
ómhoz. Sartre filozófiája -  a tulajdon önámításról 
szóló elméletének tükrében. Ez lett végül is a disszer
tációm címe, amiért három évvel később a torontói 
egyetem a filozófia doktorává avatott. A Canadian 
Philosophical Review ki is nyomtatta. (1.évfolyam, 
2. szám, 72-158. oldal.) Ami kis tekintélyem van a 
szakmában, azt ennek a tanulmánynak köszönhe
tem. A tanulmányt magát pedig Paolának, aki na
gyon akarta, hogy legyen valami más beszédté
mánk is, mint az ő nemi fogyatékossága.

A stúdiumoktól egészen rendbe jöttem. Nem 
voltak már rémálmaim, és kezdtem újra beillesz
kedni az életbe.

Helyreállt a lelki egyensúlyom, de egy idő múl
tán eltűnt ennek az újdonságnak a varázsa is. 
Nem voltam kiéhezve sem szexre, sem társaságra, 
nőttek az igényeim, egyre jobban hiányzott, amit 
Paolától nem kaptam meg. Már kezdtem elvesz
teni reményemet, hogy valaha is megváltoztatom. 
Eleinte mindig égve hagytuk a villanyt a hálószo
bában, később azonban fokozatosan hozzászok
tunk, hogy minden lámpát eloltsunk, mielőtt egy
máshoz érnénk. Engem különösen dühítettek vad 
rángatózásai és sóhajai. Mióta megszeretett, min
denáron ki akarta mutatni, hogy megkapja tőlem 
a maga élvezet-adagját. De nemcsak hogy nem 
kapott tőlem semmit, még gyötörte is magát szí
nészkedéssel, hogy nekem jobb legyen. Engem 
meg gyötört a lelkiismeret-furdalás: kéjparazitá
nak, szexuális élősdinek éreztem magamat Máni
ám lett makacs vaginája, bajainak fenyőillatú kút
feje. Ha erőszakoskodtam, elkezdett hisztériázni.
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-  Addig voltam boldog, amíg szűz voltam! -  
kiáltott rám egyszer, majdnem gyűlölettel. -  Ak
kor elég volt, hogy jó külsejű, intelligens, kedves 
lány vagyok. Azóta mindig újrakezdődik ugyanaz 
a história: micsoda szexi nő, feküdjünk le vele! S 
ha végre a „szexi nő” -  miután halálra szekíroz- 
ták -  beadja a derekát, következik a nagy csaló
dás. Bár inkább csúnya volnék, akkor mindenki 
békében hagyna, s nem kellene hallgatnom a 
szemrehányásokat.

-  Szóltam egy szót is?
-  Te akadékoskodtál, hogy konzerv kell! Em

lékszel?
Aztán a szokott módon szeretkeztünk, és mind

ketten úgy tettünk, mintha élveznénk. Az ágyne
mű átnedvesedett keserű verejtékünktől. Eleinte 
azt hittem, örülni fog, ha élvezetet igyekszem sze
rezni neki... De Paola csak azt érezte ebből, hogy 
nehezményezem, amiért nem tud kielégiilni. Per
sze próbáltam meggyőzni, hogy a szex sokkal 
több, mint puszta élvezet -  mintha ő azt nem 
tudta volna! - ,  és biztattuk egymást, hogy hülye
ség a csúcspontot fetisizálni. De hiába. Amit a 
társadalom fontosnak szentesít (akár a lélek, akár 
a test üdvösségéhez), az erkölcsi kötelességgé vá
lik, ahhoz igazodni kell. Ha nem igazodunk, gyö
tör a lelkiismeretünk. Paola éppúgy nem volt ké
pes megszabadulni a bűntudattól a hidegsége mi
att, ahogy nem tudta volna megbocsátani magá
nak a középkorban, ha lubickol a gyönyörben. 
Csak akkor nem halálos vétek a párosodás, taní
tották az egyházatyák, ha a pároknak nincs sem
mi örömük benne. Nemegyszer kívántam, 
bárcsak a tizenkettedik században élnénk! Akkor
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erény lenne, ami bántja, boldogítaná, hogy nem 
élvez, szentnek hihetné magát ahelyett, hogy a 
pokol gyötrelmeit élje át a mi felvilágosult XX. 
századunkban, mert nem árad el a szerelemtől. 
Ha fiatalabb, és nem  tudja, hogy a baj nem az én 
hibám, lett volna veszekedés, szemrehányás -  
tán megfojtottuk volna egymást. (Még frigid 
nőknél se mindegy, hogy lánnyal vagy érett 
asszonnyal van dolgod.)

De bár ő nem okolt, lehetetlen volt nem okolni 
magamat. Nekem öröm volt minden ölelés, neki 
meg újabb hiányérzés. Ha keseregtem vele, ha 
próbáltam vigasztalni, megharagudott. De mi 
mást tehettem volna? Ha úgy teszek, mintha nem 
venném észre, mennyire szeretne velem tartani, 
mennyire bántja a tehetetlensége, akkor megta
gadom a legelemibb közösséget is vele. így se volt 
jó, úgy se volt jó.

Eleinte azt hittem, szégyenlős, azért nem enged 
semmiféle szokatlan próbálkozást. De nem szé
gyenkezett, hanem félt. Kiült a két kék szemébe, 
elömlött egész karcsú fehér testén a félsz: a hiá
bavaló reményektől, a súlyos kudarcoktól való 
rettegés.

Egyetlen érzelmes pillantás elég volt, hogy 
Paola megriadjon. Borzadt attól, hogy „elengedje 
magát” -  vagy inkább attól, hogy elfelejti: nem 
szabad, mert nem lesz belőle semmi. Még a kávé
házban is zavarta, ha úgy néztem rá, mint aki 
akar valamit. Pedig ott béke volt közöttünk.

A kávéház éppen olyan fontos az olaszoknak, 
mint a magyaroknak -  még talán fontosabb is - ,  
és mindennap elültünk Paolával valahol egy órát. 
Egyik kedvenc presszónk a Via Ripetta egy kerek
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térbe torkolló sarkán állt. Róma a világ legszebb 
városa, és ez a világ egyik legszebb tere -  a Piaz
za del Popolo, egy obeliszkkel a közepén, amit 
márványlovak vesznek körül. A tér mindig tele 
van emberekkel. Az olaszok társas emberek, sza
bad idejük legnagyobb részét nyilvános helyeken 
töltik, rákiáltanak barátaikra, ismerőseikre, és jól 
megnéznek mindenkit, akit nem ismernek. Az 
olasz legjobban embertársain szereti legeltetni a 
szemét, az neki a legnagyszerűbb szórakozás -  
nem semmiből jön az a sok festő meg szobrász.

Március vége felé, egy enyhe tavaszi estén ott ül
tünk a kávéház járdára kirakott asztala mellett, a 
tér peremén, és néztük mi is az embereket és a 
megvilágított vízesést, amely a tér felett magasló 
palota parkjából zuhogott le egy nagy márványme
dencébe. Bárhol ül le az ember Rómában, mindig 
van valami gyönyörű előtte, amit megbámulhat. 
Emberekben is. Paolát is sokan megnézték, amitől 
feloldódott egy kicsit, olaszosabb lett. Mivel a férfi
ak felcsillanó szeme és elismerő mosolyai nem kö
telezték arra, hogy produkálja magát, örült a sike
rének. Én is örültem. Micsoda szép római asszony 
az én szeretőm! Kezdtem úgy nézni rá, mint az ide
gen férfiak, lavánkozóan, de ebből lehetett valami, 
ez nem volt problémamentes siker, úgyhogy felhúz
ta a szemöldökét és elfordult tőlem.

-  Az a te bajod, hogy túlságosan szereted ön
magadat -  mondta, nyilvánvalóan csak azért, 
hogy mondjon valamit, ami lehűt.

-  Hogyan szerethetne az ember akárkit is, ha 
önmagát nem szereti?

-  Miért szeressem magamat? -  kérdezte szo
kott hűvös, lehangoló tárgyilagosságával.
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Talán túl tudtuk volna tenni magúnkat az ő fi
zikai kielégíthetetlenségén, de a kudarc metafizi
kai következményei egyre inkább eltávolítottak 
bennünket egymástól. Azt hittem, már sohasem 
szabadulunk meg férje vizes törölközőjének az 
emlékétől. Mégis'sokszor kért, hogy maradjak ve
le az éjszakára: szeretkezni se bánt, ha utána 
összebújtunk és úgy aludtunk el, egymásba kupo
rodva. Paolának ez volt a legszebb a szerelem
ben: az együttalvás.

Egy szombaton, késő reggel a forróságtól éb
redtem fel Paola kerek ágyában. Az ívelt abla
kon, a habfehér függönyön keresztül szemembe 
sütött á nap. A szobában legalább harmincfokos 
hőség lehetett. Meztelenül aludtunk, s valamikor 
még a takarót is lerúgtuk magunkról. Paola, lábát 
felhúzva, a hátán feküdt. Felültem, hogy nézzem. 
Lebarnult testét nem fedte semmi, csak néhány 
izzadságcsepp ragyogott rajta a fényben. Lélegze
tét se lehetett hallani. Az éles csontú szépség arca 
most olyan szelíd volt, mint egy babáé. Paola 
most nem harcolt a világgal: nem volt benne sem
mi feszültség,, sima hasa, oldalra csúszó mellei, 
felhúzott lábai elernyedtek. Az ember soha sincs 
annyira kiszolgáltatva testének, öntudatlan ösztö
neinek, mint álmában. Szép volt, de védtelen is; 
nemcsak csodálni lehetett, hanem szánni is. Töp
rengtem a bajunkon. Elkezdett dobolni a szívem, 
amikor elgondoltam, hogy most nem tud makacs- 
kodni velem.

Óvatosan széttártam a combjait, mint a tolvaj, 
aki széthúzza az ágakat, hogy betörjön egy tiltott 
kertbe. Ott volt a szőke bozót, és a bozóton túl, 
két kitáruló szirom között piroslott a sötétrózsa
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szín bimbó. Gyönyörű volt ez a húsvirág. Rálehel
tem, majd kezdtem csókolgatni. A szirmok hama
rosan harmatozni kezdtek: jöttek az érkezésemet 
köszöntő nedvek, ámbár Paola teste mozdulatlan 
maradt. Sejthetőleg ocsúdott már, de nem akart 
egészen felébredni. így ő nem tehet semmiről. 
Nem az ő hibája, ha nem sikerül. Ő nem felelős.

Később, amikor már nem is vártam, megsimo-. 
gáttá a nyakamat: ujjaival vonalakat húzogatott’ 
rajta, le-fel, le-fel, gyengéden, csak hogy jelezze, 
minden rendben. Aztán betúrta'a kezét a hajam
ba, és kezdte mozgatni magát, egyre magabizto
sabban, mint aki már tudja, hogy jó fele megyünk, 
célba érünk. Tán negyedóra vagy húsz perc múlva 
(nem néztük az órát), kibuggyant a szerelem 
gyantás leve, és hozta a fenyőerdők szagát, az ős
természet üzenetét. Hullámzott a hasa, rázkódott 
az egész teste, kifakadt belőle a gyönyör forrása, 
ami nélkül sivatag a szerelem. Amikor egy kicsit 
lecsillapult, felhúzott magához és -  végre valahá- 
ra -  lelkiismeret-furdalás nélkül élvezhettem.

-  Jaj, de büszke vagy magadra! Nem illik ez 
hozzád! -  jegyezte meg, mihelyt összeszedte ma
gát, s két kék szemét ismét kritikusan szegezte 
rám.

Egyetlen közös barátunk volt: egy olasz-m a
gyar festőművész. Signor Bihari magas, jókötésű, 
hatvanas férfi volt. Nyakán mindig egy maga ter
vezte, hosszú, finom sálat viselt, s úton-útfélen 
hangoztatta, hogy életének fő ambíciója: ugyan
olyan örökifjúnak maradni, mint Picasso. Pályáját 
újságíróként kezdte Budapesten, amikor még 
nem repültek ide-oda az emberek, és Lindbergh
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repülőútja Amerikából Európába világszenzáció 
volt. Lapja kiküldte Biharit Párizsba, hogy tudó
sítson Lindbergh diadalmas megérkezéséről. Ez 
1927-ben volt, és a megbízás két hétre szólt. Az a 
két hét még mindig nem telt le. A világ tele van 
ilyen magyarokkal. Az öreg festő felesége francia 
hölgy volt; magával szokta cipelni az Albergo 
Ballestrazziba, hogy az asszony is halljon magyar 
szót. Az asszony többnyire zavartan álldogált a 
férje mellett, amíg az a menekültekkel beszélge
tett. Bihari nemcsak Paolát ismerte, hanem ba
rátját, a szerkesztőt is. így Biharitól tudtam meg, 
hogy Paola szakított a szerkesztővel: azt mondta 
neki, hogy beleszeretett egy fiatal magyar mene
kültbe.

Ezt visszamondtam Paolának, mert kíváncsi 
voltam, beismeri-e, hogy a hátam mögött ilyen 
szerelmi vallomást tett.

-  Nem mondtam komolyan -  vetette oda 
Paola. -  Szerettem volna békésen megsza
badulni szegénytől... Senkivel sem lehet úgy sza
kítani, hogy egyszerűen megmondjuk neki az 
igazat!

-  És mi az igazság?
Éppen a konyhában voltunk, Paola vacsorát fő

zött kettőnk számára. Csak melltartó és valami 
könnyű szoknya volt rajta, mert már benne jár
tunk a nyárban. A konyhaasztalnál ültem, szima
toltam a készülő étel finom illatát, s elnéztem 
Paolát, amint jár föl-alá a konyhában. Több jó 
dologra is étvágyam támadt.

-  Nos hát -  felelte, miközben változatlanul a 
gőzölgő fazekat és lábosokat figyelte. -  Az igaz
ság az, hogy sokkal előbb megöregszem, mint te,
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s akkor itt hagyom Rómát. Eladom ezt a lakást, 
és hazaköltözöm Ravennába, a családi fészekbe, 
ahol születtem. Akkorra a szüleim már talán a te
metőben lesznek, s én valami öreg szolgálóval fo
gok éldegélni. Nézzük majd a tükörben, hogyan 
hegyesedik az orrunk.

-  Én meg talán éppen Ravennában fogok taní
tani.

-  Olaszországban annyi a filosz, hogy az egész 
Adriát meg lehetne tölteni velük. Te előbb vagy 
utóbb kivándorolsz innen valahová. Jó is, hogy így 
lesz: ez ment meg engem attól a kellemetlen él
ménytől, hogy rám unsz.

Nagyon valószínűtlennek tetszett, hogy ráunok. 
Kevesebb bajom volt vele, mint régebbi barátnő
immel, akikkel sok szorongásos percet éltem át, 
olykor különféle történelmi évszámokra koncent
rálva, hogy vissza tudjam fogni magamat. Retteg
tem, hogy cserbenhagyom a párom. Paolával nem 
kellett évszámokat felidézni: akkor fogadott ma
gába, amikor már megfürdött a szerelem vizében. 
Vágtattam, ahogy akartam -  eleresztettem a 
kantárt, hogy beérjem.

Boldoggá tudtam tenni -  és ő is engem. Van 
ennél erősebb kötelék? S mégis el kellett válnunk 
egymástól. Nem tudtam állást szerezni Olaszor
szágban, és eljött a nap, amikor az Albergo Balle- 
strazzit visszaadták a fizető vendégeknek. Oda
költözhettem volna Paolához, de nem akartam, 
hogy eltartson. Mivel Signor Biharinak akadt egy 
barátja a kanadai követségen -  annak meg vol
tak barátai a torontói egyetemen - ,  szereztek ne
kem egy állást, amit nem mertem visszautasítani, 
így vándoroltam ki Kanadába.
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Paola kikísért a repülőtérre. Egy ósdi taxi hátsó 
ülésén ringatóztunk ide-oda. Rosszkedvű voltam 
és szótlan. Paola még szurkait a megjegyzéseivel.

-  Nem azért vagy szomorú, mert elhagysz -  
mondta szemrehányón hanem azért, mert 
félsz Kanadába menni.

-  Az is elszomorít -  vallottam be töredelme
sen, és sírni kezdtem. Azt hiszem, ez megkönnyí
tette cseppet sem érzelgős kedvesem számára a 
válást.

A repülőtéren búcsút vettünk egymástól a be
szállóhelyhez vezető kijáratnál. Paola megfordult, 
hogy távozzék, aztán hirtelen visszajött és még 
egyszer átölelt.

-  Ne búsulj, Andrea -  mondta, s próbált mo
solyogni, ahogy idézte kedvenc közmondásunkat. 
-  Minden út Rómába vezet.
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1 6

Érett asszonyokról, akik csitrik 
maradtak

„ Túl az óperencián 
boldogok leszünk..."

BÉKEFFI l.-K F f LÉR DEZSŐ. C S .ÍR D A S K IR Á L Y N Ő

„Szex a holdon!"
NORMAN MAILER

A modern világban kialakult egy újfajta magá
nyosság: a sebesség magánya. Az ember könnyű
szerrel repülőre ülhet, eszik valamit, kinyújtja a 
lábát az előtte lévő ülés alatt, lenéz a felhőkre, 
ásít egyet, és -  egy-kettő -  máris egy új világban 
találja magát, ahol nincs se rokona, se ismerőse. 
Ann Arborban bizony nincs senki rokonom. 
Akikről tudok, szétszórtan élnek a nagyvilágban: 
Londonban, Frankfurtban, Milánóban, Párizsban, 
Lyonban és Sydney-ben. Apám nővére, Alice né
ni, akit gyerekkoromban úgy szerettem, hogy meg 
is csíptem, ma már idős hölgy és epret termeszt 
Freiburgban. Van egy unokahúgom, aki Barcelo
nába költözött, férjhez ment egy spanyol mérnök
höz, és vele Cáracasba emigrált. Van egy félnéger 
amerikai unokahúgom, aki múzeumigazgató Cle- 
velandban -  legalábbis az volt, amikor utoljára 
hallottam róla. Van továbbá egy nagybátyám, aki 
az űrprogram munkatársa Cape Kennedyn, de 
már nyugdíjba ment, New Yorkba költözött, és 
valahol az Upper West Side-on él. Jómagam Ró-
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mából kivándoroltam Torontóba... akkor úgy 
gondoltam, örökre. Ám most itt élek, Michigan- 
ben -  tipikus amerikai kisvárosi polgár. De gyak
ran hiányzik nekem Toronto nagyvárosi forgata
ga-

Emlékszem, hogy zúgott a fülem, amikor a re
pülőgépből kiszállva az új kontinens betonján 
ballagtam az érkezők épülete felé. Szédülés kör
nyékezett, mintha kiszaladt volna belőlem a vér. 
Egy kövér, egyenruhás férfi kék cédulát nyomott 
a kezembe: a nevem volt rajta és mellette új lét
formám meghatározása: landed immigrant, vagyis 
„partra szállt bevándorló”. Ezenkívül kezembe 
nyomott egy ötdolláros bankjegyet is: megmagya
rázta, hogy ez „szerencsepénz” és aláíratott róla 
egy elismervényt. Aztán egy széles kézmozdulat
tal jelezte, hogy most már mehetek, ahová aka
rok. Legszívesebben sarkon fordultam volna, és 
egyenesen visszamentem volna Európába. Mint
hogy azonban csak az elhasznált repülőjegy és 
alig száz dollár volt a zsebemben -  beleértve a 
szerencsepénzt is - ,  hurcolni kezdtem három bő
röndömet a szurtos, kopott érkezési csarnokból 
kifelé. Egyetlen pillantást vetettem csak a távolba 
nyúló sivár, idegen tájra -  majd saját, óriásira 
nyúlt árnyékomból próbáltam bátorságot meríte
ni, ahogy ott imbolygóit előttem a délutáni napsü
tésben. Néhány mérföldnyire barna, rosszat ígérő 
szmogfelhő lebegett az égen -  arra volt a város, 
amelyben ezután élnem kellett.

A taxi sofőrje tömzsi, pogácsaképű, savószemű 
férfi volt -  nem olyan jelenség, akivel az embernek 
kedve támad a beszélgetésre. De hát énnekem nem 
volt itt egy szál ismerősöm sem -  így neki mond
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tam el, hogy most érkeztem Kanadába, s valami ol
csó szobára volna szükségem az egyetemi negyed
ben. Kiderült szerencsémre, hogy a sofőr osztrák. 
Mikor megtudta, hogy Magyarországról jöttem, és 
jól ismerem Salzburgot, egyszeriben barátságos 
lett, és megígérte, hogy elhelyez valahol. A vissza
pillantó tükörbe nézve beszélt hozzám. Azt mond
ta: olyan fiatal vagyok, hogy akár a fia is lehetnék. 
Megtudtam tőle, hogy Torontóban nincsenek ká
véházak, és azt tanácsolta, szerezzek szeretőt mi
előbb, mert a prostituáltak itt nagyon sokba kerül
nek. Az Erzsébet királynő sugárúton, sudár jege
nyék és pázsitos bokorsorok közt haladtunk a város 
felé, majd az Ontario-tó partján hajtottunk. Itt már 
kezdtem úgy érezni, hogy egész kellemes a táj, vala
melyest emlékeztet a Balaton környékére. De az 
osztrák erősködött, hogy errefelé igencsak másfaj
ta emberek élnek, mint az otthoniak.

-  Az itteniek alapjában véve ugyanolyanok, 
mint a másutt élő emberek, de csak akkor hajlan
dók ezt beismerni, amikor már teljesen részegek. 
Akkor aztán vagy rosszul lesznek és kinyúlnak a 
taxiban -  vagy megpróbálják kirabolni a sofőrt. 
Bizony néha azt kívánom, bár inkább fiákerkocsis 
volnék Bécsben az öreg Ferenc Jóska idejében. 
Egy perc hallgatással adóztunk a tovatűnt Oszt
rák-M agyar Monarchia emlékének, amelyre va
lójában egyikünk sem emlékezhetett.

-  A kanadaiak mindenektőlött a pénzt szere
tik, aztán meg a televízió, a hoki, az étel. A szex 
valahol a lista végén áll. Amikor maga nőt csíp fel 
-  a kanadai még egy italt kér inkább. Tele van az 
ország kövér férfiakkal és boldogtalan nőkkel.

Megjegyeztem, hogy ő is meglehetősen testes.
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-  Hát igen -  felelte elkomorodva. -  Ha maga 
is annyi év óta él majd itt, mint én, meglátja, 
ugyanígy jár.

A Huron streeten parkoltunk. Keskeny utca 
volt ez, két szélén fák meg vörös téglából épült, 
tornyos bérpaloták. Még a néhai jó Viktória ki
rálynő idejében épülhettek ezek, meglehetősen 
vedlett állapotban voltak, már csak albérlőknek 
adhatták ki őket. Ajtóról ajtóra jártunk, minde
nütt megkérdeztük, mennyi a szoba bére.

Az osztrák taxisofőr fél tucat szobaasszonyt le
szidott, amiért oly égbekiáltóan magas árat szab, 
végül egy manzárdszobánál megállapodtunk, azt 
tanácsolta, vegyem ki. A mennyezete alacsony 
volt és rézsútos, a falait tapéta borította, a padló 
linóleumból volt. Mégis kivettem, mert szerettem 
volna sürgősen lehorgonyozni valahol -  ha csak 
kis időre is. Visszamentünk a taxihoz a poggyá
szomért, s én köszönetét mondtam szinte megma
gyarázhatatlan segítőkészségéért.

-  Holnap már nem törődnék magával -  
mondta - ,  de nem hagyhatok cserben valakit az 
első kanadai napján. Magam is szál egyedül jöt
tem ide 1951-ben, tél közepén. Az első nap a leg
rosszabb.

Elvette a viteldíjat, de nem volt hajlandó borra
valót elfogadni. Baráti kézszorítással váltunk el 
egymástól.

Három évvel később láttam viszont: abbahagy
ta a taxizást, és bécsi rétesboltot nyitott a Yonge 
streeten. Jól mehetett neki, mert amikor utoljára 
láttam, azt újságolta, hogy éppen Japánból jött 
vissza, egy kis üdülésről. Az, hogy sikeres vállal
kozóként és világutazóként láttam viszont -  még
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mindig túlsúlyosan, s a váratlan gazdagságtól kissé 
megzavarodva az én szememben valami misz
tikus fényt vetett a bevándorlók kontinensére.

Mindaz, amitől érkezésem napján óva intett -  
s amit ma éppen annyira utálok, mint akkor - ,  
ugyanoly jellemző vonása az amerikai életnek, 
mint a kanadainak: a nagy ivászatok, a hoki, a te
levízió. Ám jellemző erre a világra az is, hogy 
örömest ad teret és lehetőséget az idegennek. 
Signor Bihari barátja révén, aki a római kanadai 
konzulátuson működött, sok segítőkész egyetemi 
emberrel kerültem kapcsolatba. Az első eszten
dőben egy középiskolában tanítottam, majd új 
barátaim közbenjártak, hogy előadóként kapjak 
állást a torontói egyetemen. Öt esztendőt 
töltöttem ott, majd átjöttem Ann Arborba, a 
michigani egyetemre. Azóta is itt tanítok -  bár 
újabban azon töröm a fejem, hogy megpályázok 
egy helyet a Columbia Egyetemen, New 
Yorkban. Gondolom, nem én vagyok az egyetlen 
ember, aki nem képes sokáig egy helyen 
megmaradni, ha már egyszer elhagyta a 
szülőhazáját. De az is lehet, hogy -  bármily 
sokáig élek is ezen a kontinensen -  sosem fogom 
itt igazán otthon érezni magam. Valójában ezért 
ébred föl bennem újra meg újra a mehetnék. 
Szeretnék olyan városban élni, ahol az utcák, 
terek nagy emberek nevét viselik -  nem vá
rostervezőkét, polgármesterekét... vagy fákét! Mi
ért ne élhetnék olyan városokban, ahol minden 
sarok egy lángelme dicsőségét hirdeti? Hogyan 
válhatnak a gyerekek civilizált polgárokká felnőtt 
korukra, ha sosem fogócskáztak a Cervantes ut
cán, a Dante téren vagy a Dürer sugárúton?



Hogyne járna az emberek eszében folyton csak a 
haszon, a pénz, ha nincs környezetükben semmi, 
ami a halhatatlan alkotókra emlékeztetné őket, 
akik teremtettek valamit, amihez nem pénz kel
lett, hanem tehetség, szorgalom, akaraterő -  s 
ami nem vesztett értékéből, mint a pénz az állan
dó infláció alatt. Sok újságnak írtam, s leveleim
ben -  egyebek közt -  javasoltam, hogy például 
az „M” jelzésű utcákat nevezzék el Moliére-ről, 
Mozartról, Mark Twainről. De hát mindez már 
nem tartozik ide -  legfeljebb annyiban, hogy ha 
évtizedek után mindmostanáig nem tudtam meg
szokni az Újvilágot, elképzelheti az olvasó, 
mennyire meg voltam döbbenve, amikor Rómá
ból Torontóba repített a sors.

Olykor már úgy tetszett, csak azért szeltem át 
az Atlanti-óceánt, hogy elveszítsem az érett 
asszonyokba vetett régi hitemet. Az ő dicséretü
ket sem szabad eltúlozni! Akadnak nők, akiknek 
csak arcuk változik korukkal -  az eszük és a jel
lemük egyáltalán nem. Az az igazság, hogy az os
toba lányok még butábbak lesznek az elszálló 
évek során. Csak a hiúság s a fösvénység gyarap
szik bennük. Alighanem ezért nem kellettem ne
kik, amíg fiatal és szegény voltam. Néhányszor 
előfordult Budapesten, hogy egyikük-másikuk fel
figyelt rám, de gyorsan rájöttem, kivel állok szem
ben, és még idejében elmenekültem. Persze 
Észak-Amerikában nem lehetett egy veszélyes 
nőt felismerni arról, hogy rajongott Sztálin elvtár
sért vagy a cigányzenéért -  hiszen egyikről se tu
dott.

Időbe telt, míg rájöttem, hogy nagy ívben ki 
kell kerülnöm azokat, akiknek arca kipirul a hó

223



dolattól a Bell Telefon Társaság nevének hallatá
ra, akik mindennap órákat töltenek a televízió 
előtt, akik a mosószerekről szóló reklámdalocská
kat dúdolják, akik nyitott szemmel csókolóznak 
-  avagy azzal büszkélkednek, hogy mennyire 
gyakorlatias gondolkodásúak. Az efféle nők 
örülnek, ha valami fájdalmat okozhatnak. Balsze
rencsémre megérkezésem második napján 
belebotlottam egy ilyen hárpiába -  pedig akkor 
nem sok kellett hozzá, hogy valaki elvegye a 
kedvemet az élettől.

Lényéhez illő környezetben bukkant fel: maga
zinok, TV-újságok, turmixitalok, fogpaszták, 
gyógyszerek, fényképezőgépek, körömollók, 
Kleenex-törlők s különféle „rendkívüli árleszállí
tással” kecsegtető feliratok közt ismertem meg 
egy büféként is működő mindenes drogériában, a 
Bloor streeten. Alig néhány lépésre volt attól a 
háztól, ahol laktam, azért ugrottam át, hogy ott 
kapjak be valamit vacsorára, s ne kelljen 
messzebbre bemennem a városba. Éppen befe
jeztem az evést, és egy pohár tejet iszogattam, 
amikor megéreztem, hogy valaki rám mosolyog. 
Talán soha nem volt nagyobb szükségem egy mo
solyra, egy jó szóra, mint akkor. Teljesen egyedül 
voltam egy idegen bolygón, nem ismertem egy te
remtett lelket -  férfit se, nőt se - ,  akivel egy ki
csit elbeszélgethettem volna. Iszonyodtam a gon
dolattól, hogy hamarosan vissza kell mennem a 
sivár szobámba. Az a mosoly egyszeriben vissza
hozott a földre -  és kisütött a nap körülöttem. 
Körülbelül harmincöt éves nő volt, rövidre vágott 
haja bronzszínű, ajka vastag, termete kissé telt,
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de jóformájú. Rám mosolygott, nyíltan a 
szemembe nézett -  egyáltalán nem leplezte, 
hogy tetszem neki. Egyszeriben elfelejtettem, 
hogy sok ezer mérföldnyire vagyok távol az 
otthontól.

Mikor felálltam, hogy fizessek, a nő is felkelt, ki
ment, s megállva az ajtón kívül, az üvegen át nézett 
vissza rám. Reméltem, hogy magányos, elvált asz- 
szony és szeretőre van szüksége -  csakúgy, mint 
nekem. Lelki szemeim előtt már az lebegett, ahogy 
összebújunk éjszakára. Amikor kiléptem, s megin
dultam, ő néhány lépéssel előttem bandukolt.

-  Bocsánat, hogy megszólítom -  kezdtem, 
amikor melléje értem - ,  nagyon szeretnék meg
ismerkedni magával.

-  Takarodjék! -  mondta felháborodott han
gon, és meggyorsította lépteit.

Inkább a magánytól való rettegés dolgozott 
bennem, mint a vágy -  de mellette maradtam.

-  András a nevem -  mondtam. -  Magát hogy 
hívják?

-  Hagyjon békén, vagy rendőrt hívok!
Egy idősebb nő ment el mellettünk, s rosszalló 

pillantást vetett felém. Ettől egy pillanatra meg
torpantam, de aztán eszembe jutott, hogy milyen 
barátságosan mosolygott rám a büfében, s megint 
utánasiettem. Megint csak fenyegetni kezdett.

-  Ha tovább folytatja, segítségért kiáltok. Un
dok szoknyapecér.

Feladtam a küzdelmet. Megálltam és tétlenül 
néztem, amint távozik. Több ízben visszafordult, 
nyilván azt figyelte, követem-e. Amikor másod
szor nézett vissza, nevetett.

Dühös voltam. Nem is azért, mert bolondját já
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ratta velem, inkább mert nem volt rá semmi oka 
-  merő gonoszságból tette. Ismertem már süldő 
lányokat, akik azzal szórakoztak, hogy megaláz
zák a fiúkat -  de teljesen új jelenség volt szá
momra, hogy egy ilyen jó harmincas nőszemély 
úgy viselkedik, mint valami csitri. Babonás mó
don megrettenek, ha valami ba'ul kezdődik, és ez 
a kis incidens rossz sejtelmekkel töltött el a kana
dai nők szerelmi szokásai: illetően.

És valóban: egyik-másik, akivel sikerült lefe
küdnöm, még ennél is furcsább módon viselke
dett. Volt például egy harminckét esztendős 
könyvtárosnő, aki alig félórával azután, hogy tár
saságban megismerkedtünk, már széttárta comb
jait -  s rá egy órára házasságot ajánlott, majd pe
dig kiselőadást tartott arról, milyen kötelezettsé
gek várnak rám, mint jövendő férjére. Tartozom 
eltartani őt és gondoskodni jólétéről, amíg élek. 
Sőt halálom után is, mert életbiztosítást kell köt
nöm! Két óra sem kellett hozzá, hogy ez a rigo- 
lyás nő férjéül fogadjon -  majd eltemessen... 
Annyi idő sem kellett neki mindehhez, mint egy 
ügynöknek valami vacak szerződés megfogalma
zásához. Meg volt győződve róla, hogy amit ki
gondolt, az roppant célszerű. Akkor volt csak haj
landó távozni, amikor elmondtam neki, hogy én 
Attila törzséből származom, és az ő feleségeit el
temették vele együtt.

Az idő tájt sokszor elgondolkodtam a férfiak és 
nők közti kapcsolatok elsivárosodásáról, arról, 
hogy mennyire eltávolodnak egymástól még a há
zastársak is. Jellemző -  gondoltam - ,  hogy a 
fürdőszobában itt többnyire nincs bidé. Senki sem 
tartja szükségesnek.
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-  Ha itt találkoztunk volna össze -  írtam Pao- 
lának akkor sosem engedted volna a fejem a 
lábad közé.

Sok időt töltöttem levélírással. Többnyire 
anyámnak és Paolának írtam. Válaszaik tartották 
berniem a lelket.

Kellemetlen -  de szerencsére rövid -  torontói 
kalandjaim csak bevezetőül szolgáltak Annával 
való találkozásomhoz. Anna, ez az irgalmatlanul 
irracionális nő, roppant erős hatással volt életem
re. Két ízben kerültünk össze -  s mind a kétszer 
félresikerült a dolog. Közben Anna személyisége 
nagyot változott, csak zseniálisan összeférhetetlen 
természete maradt változatlan. Első ízben a Cou- 
chiching-tónál rendezett konferencián találkoz
tam vele. Nyáron volt ez, s azért vettem részt raj
ta, hogy megismerkedjem néhány jövőbeli egyete
mi kollégámmal.

Couchiching egy a sok ezer tó közül, amely 
még napjainkban is kiessé és széppé teszi Észak- 
Ontariót. Ez a vidék nincs agyoniparosítva, érthe
tő, hogy a tóvidékeket a városokból kiözönlő 
autós tömegek lepik el minden évben. A tópart
nak egy jókora, erdőktől övezett részén YMCA- 
tábor van -  minden nyáron tíznapos konferen
ciát rendeznek benne az ország és a nagyvilág 
fontos aktuális kérdéseiről. Négyszáz kanadai se
regük össze ilyenkor Couchichingben, az Atlanti
óceántól a Csendes-óceánig terjedő kontinensről: 
egyetemi professzorok, újságírók, középiskolai ta
nárok, televíziós személyiségek, könyvtárosok, 
közösségi ügyekben buzgólkodó háziasszonyok s 
néhány politikus is... egyszóval a legkülönbözőbb 
fajta emberek, akiknek közös vonásuk, hogy tö
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rődjenek az emberiség sorsával -  s életük nagy 
részét négy fal között töltik. Az észak-amerikai 
értelmiségiek nagyon kedvelik az efféle nyári 
konferenciákat, amelyeket vízparton, lombok 
közt, szabad ég alatt rendeznek. Joggal. Sokkal 
kellemesebb sortban, szabad levegőn vitatkozni a 
kölcsönös elrettentés teremtette egyensúlyról, az 
automatizálásról és a túlnépesedésről, mint 
feszes öltözékben, zsúfolt előadótermekben. 
Ráadásul nem köteles az ember minden előadást 
végighallgatni, s valamennyi vitában részt venni. 
Közben lehet úszni a tóban, napozni a parton, 
vagy mezítláb bandukolni a talpat bizsergető 
pázsiton. Olyan emberek, akik az év tizenegy 
hónapja során békén hordozzák a társadalmi 
együttélés tisztes szabályainak igáját, most a 
földre köphetnek, ordítozhatnak a visszhang 
rikoltását várva, s nyilvánosan vakargathatják a 
hasukat.

A férjek és feleségek mindezen felül még a kö
zös hálószoba áporodott levegőjétől is kiszellőz
tethetik tüdejüket. Azok, akiknek nincs jobb dol
guk, persze betelepedhetnek az előadóterembe 
is... ám az én hozzávetőleges számvetésem szerint 
legalább fél tucat házasságtörés esik meg a konfe
renciákon, mialatt a világválságnak egyetlen 
problémája megtárgyalódik.

Mindazonáltal megtéveszteném az olvasót, ha 
azt sugalmaznám, hogy a kanadai értelmiségre 
valami ritka vitalitás és szabadosság jellemző. Öt 
magányos férfival laktam együtt -  és jó néhány 
este volt, amikor mindnyájan bent maradtak szál
lásunkon és vedelték a szeszt. Mind egyetemet 
végzett emberek voltak, kettő közülük a tudomá
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nyok doktora. Mégis: ez az intelligens, értelmes, 
egészséges öt fiatal férfi az ágyán üldögélt, gör
csösen markolta a palackot, és ostoba disznó vic
ceket mesélt a szomszédjának -  miközben az er
dő és a tópart tele volt egyedül bolyongó lányok
kal és magányos asszonyokkal. Habár jól emlé
keztem a taxisofőr szavára a kanadai férfiakról, 
akik az italt többre tartják minden más élvezetnél 
-  mégis hihetetlennek tűnt, hogy ilyen jóvágású 
fiatal emberek elszalasszák csodás lehetőségei
ket. Mikor otthagytam őket, hogy szerencsét pró
báljak a sötétben, kinevettek és elneveztek „fana
tikus antialkoholistának”.

Ott volt a konferencián egy bizonyos Guy Mac
Donald nevű újságíró is, aki egy nagy napilap ré
szére küldött tudósításokat a vitákról. (Megszo
kott napi munkája máskor az volt, hogy aláíratlan 
vezércikkeket írt.) Alacsony, sovány, görbe lábú 
ember volt, ódivatú drótkeretes pápaszemet vi
selt, ami jól illett színtelen lényéhez. A felesége 
csinos asszony volt: az a fajta virágszerű angol 
szépség, akinek haja és bőre egyesíti a lenszőke 
és a bronzvörös típus minden báját. Színei lágyak, 
formái teltek voltak. Két lányukat is magukkal 
hozták -  ezek, sajnos, apjuk vonásait örökölték. 
A nagyobbik lány azt mondta nekem, hogy kilenc 
és fél éves -  ennek alapján MacDonaldék leg
alább tíz esztendeje lehettek házasok. Guy Mac
Donald azonban még mindig igyekezett a felesé
ge kedvében járni: minduntalan az asszonyra for
dította a beszélgetés menetét, ha az is jelen volt. 
Az asszony olyan arckifejezéssel hallgatta, mintha 
azt akarná mondani: én sokkal okosabb vagyok a 
férjemnél. Egy reggel az úszómedence mellett ül
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tünk, a hátunkat napoztattuk, míg lábunk a vízbe 
lógott. Guy elmondta, hogy Ottawában született, 
a felesége viszont Victoriából, Brit Columbiából 
származik. Érdekesnek és csodálatosnak 
találtam, hogy bár ilyen hatalmas távolság volt a 
születési helyük közt, mégis egymásra akadtak és 
összeházasodtak.

-  Hát igen -  mondta. -  Anna a nyugati part
vidékről származik, Victoriában nőtt fel.

Megfordult, hogy megsimogassa felesége térdét
-  lassan, kissé teátrálisan tárta ki két hosszú kar
ját az asszony felé, mintha mérföldek ezreit, óri
ási erdőségeket, mezőségeket, tavakat, hegyeket 
akarna áthidalni e mozdulattal. Anna csak egy 
keserves mártírsóhajjal fogadta férje simogatását.

-  Nem szép tőlem, de nem tudom Guynak 
megbocsátani, hogy lányaink az ő vonásait örö
költék -  mondta nekem egy alkalommal, amikor 
egyedül találtam a medence mellett. Épp a kislá
nyokra ügyelt, akik a vízben lubickoltak.

Egy éjszaka a sötétbe merült táborban bandu
koltam; randevúm volt egy lánnyal. Amikor Mac- 
Donaldék kunyhója elé értem, láttam, hogy Anna 
a küszöbön ül, mint valami őrszem. Felém kia
bált:

-  Ki jár ott?
-  Helló! Andrew Vajda! -  feleltem.
-  Hová megy?
Nem szeretek sötétben és csöndben kiabálni, 

inkább odamentem hozzá.
-  Találkozóm van valakivel.
-  De jó magának! -  mondta szemrehányóan.

-  Nekem bezzeg senkim sincs, akivel találkoz
zam. A lányok alszanak, Guy bridzsezik valahol...
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Semmi dolgom... csak ülök itt, és számolgatom a 
csillagokat az égen.

-  Semmi oka aggódni a gyerekek miatt. Miért 
nem csatlakozik a férjéhez?

-  Minek? Örülök, hogy egyedül lehetek.
A hangja elutasító volt, úgy hangzott, mintha 

szeretne megszabadulni tőlem. De hirtelen fuvo- 
lázva szólalt meg ismét.

-  Miért nem ül mellém? Nézhetnénk együtt is 
az eget! Mintha csak azt akarta volna mondani, 
hogy kapható. Nem ismertem nőt, akinek a han
gulatai ilyen hirtelen változtak volna: egyazon 
mondaton belül egymásnak homlokegyenest el
lentmondó dolgokat volt képes mondani. Még az 
úszómedence mellett folyó csevegéseink során is 
úgy csapongott ide-oda Anna hangulata, mint egy 
zászló a változó szélrohamokban. Mintha valami 
vad vihar sodorta volna lelkét.

Pillanatokkal azután, hogy hellyel kínált maga 
mellett, rendíthetetlen erényének hangoztatásá
val próbált elriasztani:

-  Soha nem engedem meg férfinek, hogy át
lépje a küszöbömet! -  mondta nyomatékosan. -  
Jobb, ha nem támadnak merész gondolatai.

-  Szeretnék magával maradni, de késő van.
-  Hát akkor... Segítene nekem felállni? Olyan 

régóta üldögélek itt, hogy elzsibbadt a lábam.
Segítettem neki, hogy talpra álljon, mire hoz

zám simult, s a kezemet a fenekéhez szorította. 
Éreztem a tomporának játékát a vékony nyári 
szoknya alatt -  és nem tudtam neki ellenállni, 
habár tudtam, hogy egy kedves, okos lány vár 
rám, akivel sokkal kellemesebb estét töltenék el, 
mint ezzel a kiszámíthatatlan asszonnyal. Mégis,
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ahogy a bőrünk alatt bizsergő áramok összekap
csolódtak, megadtam magam a hirtelen rám törő 
izgalomnak. A tó bágyasztó, szédítő illata szállon
gott körülöttünk. Elhúztam a kunyhótól, puha, 
gyepes helyet kerestem a bokrok között a sötét
ben. Eleinte boldogan kuncogott mögöttem, az
tán megállt, és az ellenkező irányba kezdett húz
ni.

-  Várj, Andy -  mondta rosszkedvűen.
-  Miért? Mi a baj?
-  Nem tudom... Nem megy... Mégiscsak szere

tem a férjemet...
-  Ments Isten, hogy tönkretegyek egy jó házas

ságot -  mondtam, és gyorsan eleresztettem a ke
zét. Mióta Micivel, a tűlhevült szűzzel eltöltöttem 
azt az emlékezetes éjszakát, nem próbálok senkit 
sem erőltetni.

-  Nem is arról van szó tulajdonképpen, hogy 
szerelmes volnék belé -  tette hozzá még kese
rűbb hangon - ,  de meg kell értened... még sosem 
csaltam meg.

-  Akkor most ne kezdd el!
-  Nem így kellene beszélned -  mondta mél

tatlankodva. -  Illenék, hogy csábíts.
-  Félreneveltek téged, Anna. Hidd el, ha vala

kit csábítani kell, akkor kár az egészért. Egyi
künknek se lenne benne sok öröme.

-  Azt hittem, hogy ti, európaiak nagy vitézek 
vagytok a nemek harcában.

-  Én pacifista vagyok.
így fecséreltük el locsogással a fellobant érzést, 

csak akkor volt hajlandó végre elterülni a gyepen, 
amikor már kölcsönösen belefáradtunk egymás
ba. Hosszú gyötrődés volt ez a rövidke élvezetért.
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Alig kapcsolódtunk egybe, amikor a távolból Guy 
MacDonald hangját hallottuk.

-  Anna... Anna... merre vagy, Anna?
Próbáltam folytatni a dolgot, mert biztosra vet

tem, hogy Guy nem talál ránk, de Anna egy anya
tigris erejével lökött el magától. Felállt, leporolta 
a szoknyáját, blúzát, majd kérdő pillantással for
dult felém. Erre egy-két levelet még kiszedtem a 
hajából. Tettetett nyugalommal indult az ösvény 
felé, könnyedén előreszólt:

-  Megyek! Csak sétáltam egyet.
Megvártam, amíg eltűnnek kunyhójukban, az

tán futásnak eredtem. Abban reménykedtem, 
hogy még vár rám a lány. De nem várt. Megér- 
demlem, gondoltam.

Másnap reggel bementem az előadóterembe. 
Két, meglehetősen nyomasztó előadást hallgat
tam végig: két felfuvalkodott szakértő hantáit az 
aranykorról, amikor az embereknek már nem 
kell dolgozni a megélhetésükért, és minden erejü
ket sportnak és szórakozásnak szentelhetik. Ami
kor ebéd után visszatértem legényszállásunkra, 
társaim gunyoros arccal fogadtak. Mrs. 
MacDonald keresett.

-  Végre tudjuk, hol töltőd az estéidet -  mond
ta a magas, nőies politológus. -  Roppant csinos.

Drámai szünet után hozzátette:
-  Nagyon rajta volt, hogy előkerítsen... fogadni 

mernék egy üveg whiskybe, már eldöntötte, hogy 
otthagyja a férjét, és veled áll össze.

Még mindig nevettek a tréfáikon, amikor Anna 
sétált el a szállásunk előtt -  nyilván nem első ízben 
- ,  és benézett a nyitott ajtón. Kirohantam, hogy el
vigyem onnan. Biztosra vettem, hogy örömtelen
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próbálkozásomat mindketten hamar elfelejtjük -  
el sem tudtam képzelni, mit akarhat tőlem. Esetlen 
zsákruha volt rajta, ami elrejtette alakját. Rossz
kedvűnek látszott. Alig hihettem, hogy félbesza
kadt románcunk fonalát óhajtja felvenni.

-  Beszélnem kell veled -  közölte. -  Beszél
nem kell valakivel. Bánt a lelkiismeret.

-  Miért bántana -  tiltakoztam erőtlenül.
-  Azon gondolkodom, hogy elmondom Guy- 

nek, mit csináltunk. Lehet, hogy őrjöngeni fog, de 
én legalább megnyugszom. Nem bírom el ezt a 
bűntudatot.

-  Vallásos vagy?
-  Dehogy vagyok vallásos. Anglikánnak nevel

tek, de már kinőttem az ilyesmiből.
-  Akkor hát mi a problémád? A férjed nem 

szereted, az biztos.
-  Az nem számít. Az egésztől olyan tisztáta

lannak érzem magam -  erősködött.
-  Értem. Már nem hiszel a bűnben, de azért 

bánt a lelkiismeret.
Próbáltam könnyed lenni, nehogy újra elural

kodjék rajta a tragikus hangulat. Ez sem hatott. 
Anna egyre csak azt ismételgette, hogy bűnösnek 
érzi magát.

-  De hát... igazából nem is szeretkeztünk. 
Alighogy belekezdtünk, máris kajabált a férjed.

Erre hirtelen felderült.
-  Igaz! -  kiáltotta. -  Nem jutottunk el odáig, 

hogy a dolog komolyra forduljon.
Szeméből ragyogó ártatlanság sugárzott. Már 

nem csinos volt, hanem szép. Úgy tetszett, nem is 
teljes felmentésre vágyik, inkább valami enyhítő 
körülményre.
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-  Mondhatni, csak kóstolgattuk egymást... nem 
mintha éreztem volna valamit... -  tette hozzá, s 
közben rámosolygott az öreg irodavezetőre, aki 
épp elhaladt mellettünk. -  Hozzám sem értél 
igazából.

Meg kellett volna könnyebbülnöm attól, hogy 
elfogadta mondvacsinált vigasztalásom -  de ehe
lyett megbántódtam, hogy ilyen hirtelen semmibe 
veszi a varázsvesszőmet.

-  Azt hiszem, elmegyek és úszom egyet -  
mondta szinte dalolva és tovalibbent. -• Pá-pá.

De ezzel az ügy nem ért véget. Mrs. MacDo
nald üldözni kezdett a különféle társasági össze
jöveteleken, a táborban, majd Torontóban is. Ha 
a beszélgetés távol lévő asszonyok szerelmi ügyei
re terelődött, Anna -  igazának büszke tudatában 
-  fennhangon kijelentette:

-  Én a férjemen kívül soha nem feküdtem le 
senkivel.

Aztán kihívóan rám pillantott, mintha azt leste 
volna, meg merem-e cáfolni a kijelentését. Végül 
már mindenki szentül hitte, hogy viszonyunk van, 
még a férje is kezdett gyanakvó szemmel nézni 
rám.

Ebben nekem nem volt sok örömöm (és kerül
ni kívántam a Guy MacDonalddal való kellemet
len jelenet nagyon is reális veszélyét is), ezért se
hová sem mentem el, ahol Anna felbukkanhatott. 
De nem volt menekvés: elkezdett éjszaka 
üldözni.

Álmomban egyszer repülőn ültem, Anna hirte
len felugrott az ülésről és olyan hangosan kiabált, 
hogy túlharsogta a motor dübörgését: „A férje
men kívül, soha senkivel se feküdtem le. Úgy iga
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zán soha!” Erre valamennyi utas felállt, s öklét 
rázta felém. Gyakran kísértett abban a bikinijé
ben, amit Couchichingben viselt. Mindig fürdőru
hában volt, amikor berohant a tanterembe, hogy 
félbeszakítsa előadásomat. Felszaladt a katedrára 
és odakiabálta a diákjaimnak: „Tudják meg ma
guk is! Vajda Professzor úr soha nem kefélt meg 
igazán.”

Dideregtem, amikor felriadtam. A szégyentől 
kivert a hideg veríték.
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1 7

Arról, hogy ami sok az sok

irAz élvezet megfosztja az embert 
képességeitől -  csakúgy, mint a 

fájdalom ."
PLATON

Úgy tűnik, hét esztendei tanári munkám lassan
ként elhitette velem: valóban van valami tanítani- 
valóm. Másként nem tudnám megmagyarázni 
magamnak, honnan veszem a bátorságot, hogy 
papírra vessem ezeket a feljegyzéseket, abban a 
hiszemben, hogy ezzel oktatom a fiatalokat. Még
is örülök, hogy megírtam ezt a könyvet. Ha az ol
vasó nem is okul belőle, a szerző számára hasz
nos volt: egyre kevésbé tudom magamat komo
lyan venni.

Ma már látom: amit valaha tanultam és tudtam 
az emberekről vagy az életről általában -  még 
azt is elfelejtettem. Valójában csak rendíthetetlen 
tudatlanságom módosult némileg. Némely filozó
fus szerint ez a megismerés lényege. De visszatér
ve arra, hogy mi történt velem, míg a szerelmi 
boldogságot kerestem: nos -  eltekintve attól a 
korszaktól, amikor tizenéves lányok kényére-ked- 
vére voltam kiszolgáltatva - ,  sosem voltam oly 
szerencsétlen nőügyekben, mint itt. Pedig ekkor 
már minden tapasztalatom és kellékem megvolt 
ahhoz, hogy gondtalan legényéletet éljek. Amikor 
a Couchiching-tó mellől visszatértem Torontóba,
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beköltöztem egy modern lakásba, kényelmes 
playboy-kuckónak rendeztem be: volt benne egy 
hatalmas ágy, sok könyv, metszet, volt sztereó ze
negépem -  és birtokomban volt Észak-Amerika 
kisszámú bidéinek egyike is. Később még egy 
sportautót is vásároltam. Készpénzem nemigen 
volt, de egyetemi állásom révén hitelképes vol
tam. Az amerikai kereskedők a korrupt politiku
sokat, a köztisztviselőket és az egyetemi oktató
kat tartják a legmegbízhatóbb adósoknak, mert 
majdnem biztosra vehető, hogy állásuk életfogy
tiglan biztosítva van. Megjelenésem jó átlagos 
volt, életkorom is éppen megfelelt: a nők előny
ben részesítik a húszas éveiket taposó férfiakat, 
különösen akkor, ha bidés fürdőszobájuk van, és 
minden vonatkozásban kedvelik a nőket.

Belejöttem abba is, hogy felismerjem a nem ne
kem való nőket, és már csak ritkán értek olyan 
kellemetlen meglepetések, amilyenékről koráb
ban szót ejtettem. Ekkortájt már olyan nőknél 
vallottam kudarcot, akik szerettek engem, és ma
guk is szeretetre méltóak voltak.

Az volt a baj, hogy túl sokan voltak. Villám
gyorsan beléjük szerettem: elég volt, ha megpil
lantottam egy jókora, gömbölyű keblet (vagy egy 
kicsi, hegyeset), ha fülemet megütötte egy fátyo
los, érzéki hang, vagy ha csak megéreztem egy nő 
kisugárzását, amelyről -  nagy sietségemben -  
nem is tudtam megállapítani, miért oly izgató... 
Minthogy volt saját lakásom, s munkaidőm kötet
len volt, végre megvalósíthattam kamaszkori ál
momat: egyszerre több, párhuzamosan futó sze
relmi viszonyt szőhettem.

Ez az időszak nem csak nekem: szeretőimnek
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is kedvezett. Valahogy a levegőben volt, hogy 
nagystílűbben kell élni, mint azelőtt. Amikor 
megérkeztem Torontóba, szombat esténként vé
gigmehettem a város sugárútjain anélkül, hogy 
egy árva lelket láttam volna -  kivéve néhány ré
szeget. A ronda dobozházak hosszú sora -  amit 
utcának neveztek - ,  a számtalan falragasz és ne
onreklám mind arról tanúskodott, hogy itt az em
bereket egyéb sem érdekli, mint a szükséges áru
cikkek beszerzése és eladása. Szabad idejüket az
zal töltötték, hogy a televíziót bámulták alagsori 
pihenőszobájukban, esetleg a pecsenyesütő nyárs 
körül üldögéltek a hátsó udvaron, vagy új autó
jukban furikáztak ide-oda. Mintha féltek volna 
túlságosan messzire merészkedni nemrég vásárolt 
holmijaiktól és a haverjaiktól, akik segítettek ne
kik házat, bútort, kocsit választani. Puritán világ 
volt ez -  szerencsére én már csak a végét láttam. 
Az emberek hamar hozzászoktak a jóléthez, és 
hirtelen érdeklődni kezdtek az élet iránt. Fantá
ziadús új házak nőttek ki a földből, egész utcaso
rokon végig felújították és átalakították a régi 
épületeket, különleges butikok, műkereskedések, 
könyvesboltok, teraszos kávézók nyíltak -  egy- 
egy meleg estén olyan sok ember sétált az utcán, 
hogy néha negyedórámba telt, amíg egyik sarok
tól a másikig eljutottam. A válások száma ugrás
szerűen emelkedett, akárcsak a lovaskluboké, a 
művészetkedvelő nőegyleteké s más ilyen szerve
zeteké, amelyek kitűnő ürüggyel és alkalommal 
szolgáltak az asszonyoknak a szeretőszerzésre. 
Ezt a fejleményt nevezték Észak-amerikai Szexu
ális Forradalomnak. Persze igyekeztem kihasz
nálni ezt, ahogy csak lehetett.
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Az lett belőle, hogy úgy éreztem magam, mint 
aki autón robog egy szép tájon keresztül: volt né
mi fogalmam az izgató dombokról és völgyekről, 
a formákról és színekről, de túlságosan gyorsan 
száguldottam ahhoz, hogy alaposabban szemügy
re vegyek mindent. Sokszor sajnáltam, hogy nem 
tudom szeretőimet jobban megismerni -  bár 
ugyanakkor vigyáztam, nehogy ők túlságosan 
megismerjenek engem. Szokásuk a nőknek, hogy 
barátjuk lakásán hagynak egy-egy hálóinget, pipe- 
rés dobozt, nejlonharisnyát. Egynémely állhatatos 
kanadai-skót lány még a pesszáriumát is nálam 
hagyta. Nehéz és idegtépő feladat volt idejében 
elrejtem a sok holmit illetéktelenek szeme elől -  
hasonlóképpen bajos volt az időpontok egyezteté
se, a nevek fejbentartása, s az örökös hazudozás. 
Nem is sikerült mindig: óhatatlanul becsúszott 
egy-egy kis hiba, s utána persze nagy jelenet kö
vetkezett. Egyszer például sehogy sem tudtam 
megmagyarázni, miért rejtettem egy pesszáriumot 
egy ócska cipősdobozba, amit viszont egy csomó 
ágynemű alá dugtam. Arra emlékeztem, hogy el
dugtam a pesszáriumot -  de elfeledtem vissza
tenni a fürdőszobaszekrénybe, mielőtt a tulajdo
nosa megint eljött hozzám. Kapkodó és nyugtalan 
lettem, valóságos idegroncs, sosem éreztem jól 
magam -  az, hogy boldog legyek, már szóba se 
jöhetett. Mégsem tudtam abbahagyni! Miért ne 
tartottam volna magam szerencsésnek, mikor 
majdnem minden nővel lefekhettem, akit megkí
vántam? Irigyelni való nyomorultnak érezhettem 
magam. Mindinkább vonzódtam olyan nőkhöz, 
akiket szintén megtiport az élet. 

így kerültem össze újból Anna MacDonalddel.
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Már körülbelül egy éve nem találkoztam vele, 
amikor egy délután egy újonnan nyílt magyar ká
véházban váratlanul megpillantottam néhány asz
tallal arrébb... Egymásra mosolyogtunk, intettünk 
egymásnak -  s amikor távozóban volt, megállt az 
asztalomnál.

-  Hogy vagy?
-  Hát te?
Egyikünk sem tudott ezután mit mondani. 

Hellyel kínáltam az asztalomnál, kértem, igyék 
még egy kávét velem, ha nem siet nagyon.

-  Szívesen -  mondta. -  Mostanában sok sza
bad időm van.

November vége felé jártunk, Anna sötét bár
sonyruhát viselt, amely kiemelte telt alakját és ró
zsás szőkeségét.

-  Szeretem ezt a magyar kávéházat -  mondta, 
miközben letelepedett. -  Milyen jó, hogy már 
ilyen helyek is vannak ebben a dohos Torontó
ban!

Egy kis ideig arról beszélgettünk, hogy az 
Európából érkezett bevándorlók mennyire meg
változtatták a várost... persze magamnak is 
vindikáltam ebben némi érdemet.

-  Nagyon sajnálom -  mondta végül hogy 
oly kevés időnk volt Couchichingben... nem is
merhettük meg egymást jobban.

-  Én azt hittem, az a kevés idő is túl sok volt 
neked.

-  Nyilván azt gondoltad, hogy hülyén viselke
dem. Kiderült, hogy Guyt nem érdekli, mit te
szek.

-  Hogyan? Mi történt?
-  Hosszú história. Mostanában azon kesereg,
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hogy öregnek és feleslegesnek érzi magát miat
tam. Ezért aztán le-lefekszik, a titkárnőivel. Ezt 
még nem is bánnám, de ragaszkodik hozzá, hogy 
a nőügyeit részletesen elmesélje nekem. Néha 
úgy érzem, elvárná, hogy tapsoljak a sikereihez!

Magamban azt gondoltam: hát persze... azért 
van így, mert te mindig azt akartad, hogy téged 
csodáljanak. De hangosan csak ezt mondtam:

-  Nyilván továbbra is a te véleményed a leg
fontosabb számára. Azt jelenti ez, hogy még min
dig téged szeret.

-  Ezt kétlem. De már nem sokat törődöm a 
házasságommal. Elhatároztam, hogy élvezni fo
gom az életet.

Sokat ígérő tekintetet vetett felém, de nekem 
épp találkám volt -  ezúttal nem akartam lema
radni róla. Egy ideig még beszélgettünk az időjá
rásról, Torontóról, majd barátságosan elváltunk. 
Hajdani ellenségek -  új barátok.

Az elkövetkező hónapok során sok pletykát 
hallottam Anna MacDonald szerelmi ügyeiről. 
Előfordult, hogy ő maga mesélt róluk, véletlen ta
lálkozásaink alkalmával. Valami újfajta, lehiggadt 
érzékiség áradt a lényéből: olyan asszony kissé 
mélabús önbizalma, akinek egyszerre több szere
tővel kell törődnie. A kölcsönös őszinteség jegyé
ben elmondtam neki, mennyi fejfájást okoz ne
kem az, hogy túl sok nőt kívánok meg.

-  Tudom, hogy van ez -  sóhajtotta. -  Magam 
is ilyesmivel küszködök.

-  Te vagy az egyetlen nekem való nő. Te meg
értesz engem. Ha veled élnék, nem kellene meg
játszanom az érzelmeket.

-  Jó volna -  mondta mély egyetértéssel, a ke
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zemért nyúlt, megszorította. -  De hát gondol
kodjunk reálisan, Andy, csak bonyolítanánk egy
más életét.

Annyi szeretettel, oly őszinte sajnálkozással há
rította el ajánlatomat, hogy csak utólag jöttem rá: 
valójában kikosarazott. A kiábrándult polgárasz- 
szonyból nagyvilági dáma lett -  mély hatást tett 
rám. Ábrándozni kezdtem róla, kívántam, hogy 
hívjon telefonon, féltékenyen gondoltam a törté
neteiben szereplő férfiakra. Vajon azért mesélt-e 
nekem a kalandjairól, amiért a férje őneki? Bosz- 
szantani akart-e, vagy csak arra vágyott, hogy va
laki meghallgassa? Fokról fokra -  s némileg 
bosszankodva -  arra kellett ráébrednem, hogy 
belehabarodtam.

Ezután minden találkozásunk alkalmával meg
próbáltam elcsábítani Anna MacDonaldet -  de 
csak 1962 telén sikerült. Egy partin volt szeren
csém elkapni, míg férje egy másik szobában dis- 
kurált, s egyik fiúja sem tartózkodott a közelben. 
Mélyen kivágott estélyi ruhát viselt, a szó szoros 
értelmében sarokba szorítottam, s úgy hozzáta
padtam, hogy ruhán át is éreztem keblének mele
gét.

-  Rosszul jártam veled -  mondtam dühösen. 
-  Okos és szép asszony lett belőled... de nekem 
be kell érnem egy dilis nőszemély emlékével, aki
vel a Couchiching-tó partján akadtam össze. Ez 
sehogy sincs rendjén. Ki kell köszörülnünk a csor
bát. No meg -  azt hiszem -  szerelmes vagyok 
beléd.

Anna szeméből mintha villám csapott volna be
lém, nem az a bizonyos meleg, női ragyogás... de 
a hangja anyásán cirógató volt.
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-  Makacs fiú vagy, igaz?
-  Bánom is én, hogy Jiú” vagyok! Minél öre

gebb leszek, annál kevésbé bánom! Szeretném a 
fejemet a melledre hajtani.

-  Tündéri kisbaba vagy.
Ez már sok volt. Ennyire fiatal azért nem akar

tam lenni. Elengedtem Annát, hagytam, hogy el
sodródjék tőlem.

Éjféltájban a vendégek már el-eltűntek a lakás 
sötét zugjaiban, és senki sem törődött a párok fu
tó, de szenvedélyes ölelkezéseivel. Mindannyian 
fel voltunk zaklatva a sok forró, de meddő össze- 
bújástól. Elindultam, hogy megkeressem Annát. 
Hamar fölfedeztem szálas termetű, kéjenc házi
gazdánk markában, de kivártam, amíg feltűnik a 
színen féltékeny háziasszonyunk.

Anna boldog volt, amikor észrevett.
-  Nem tudom, Guy merre van -  mondta kipi

rult arccal - ,  ha nincs jobb dolgod, hazavihetnél 
a kocsidon.

Mire kiértünk az utcára, már beleegyezett, 
hogy felugrik hozzám. Illata betöltötte a kis autó 
belsejét, gyengéden cirógatta a tarkómat, míg 
szótlanul furikáztunk a lakásom felé. Oldottan és 
ajzottan álmodoztam közös, boldog jövőnkről. 
Véget ér a bolond ámokfutás mindkettőnk szá
mára, rabszolgája leszek Annának, minden estém 
vele töltöm majd, amikor el tud szabadulni a fér
jétől és a gyerekeitől.

Anna egészen másra gondolhatott, mert hirte
len elvette kezét a nyakamról.

-  Figyelj -  szólalt meg gondterhelten, talán 
egy kellemetlen eset emléke merült fel benne - ,  
nem ismerlek eléggé, sosem szeretkeztünk igazá
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ból, te is jól tudod. Remélem, nem vagy te is 
olyan férfi, aki csak beteszi-kiveszi, paff!

Ennek puszta gondolatára felbőszült.
-  Őszintén szólva éppen elég szeretőm van, 

nincs szükségem rövid lőgyakorlatokra, még a ré
gi barátság kedvéért sem. Ha le akarsz feküdni 
velem, ígérd meg, hogy kivágod a rezet!

Gázt adtam, áthajtottam a piros jelzésen, és 
felfutottam a járdára. Épp egy lámpaoszlop előtt 
sikerült fékeznem.

-  Vigyázz! -  mondta Anna haragosan. -  Ha 
belekeversz egy balesetbe, és a lányaim fülébe 
jut, hogy együtt kocsikáztunk, megöllek. Nem 
tudsz vezetni?

Már éjjel egy óra lehetett. Egy elegáns lakóne
gyed csendes utcájában történt az eset. Senki 
nem látta. Óvatosan farolva levezettem a kocsit a 
járdáról. Egy pillanatra eszembe ötlött, hogy 
megfordulok, s visszaviszem a társasághoz. De el
viselhetetlen volt számomra a gondolat, hogy 
ugyanazzal a nővel másodszor is félbehagyjam a 
dolgot.

-  Ne aggódj -  motyogtam. -  Olyan éjszakád 
lesz, hogy sose felejted el!

Egyikünk sem szólalt meg, amíg be nem lép
tünk a lakásomba.

-  Bocsáss meg -  mondta Anna, míg lesegítet
tem a kabátját nem akartalak felidegesíteni. 
Tudod, egy nő mindig hátrányos helyzetben van. 
Sosem tudja, mibe megy bele.

-  Bevallom, azt terveztem, hogy mindent elkö
vetek, hogy belém szeress -  mondtam keserűen.

-  Még nem késő -  hozzám simult, s kezemet 
a fenekére szorította, mint hajdanában. -  Ráadá
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sül most nem is kell valami szúrós fűcsomón fe
küdnünk a ligetben -  mondta, lassan mozgatva a 
tomporát, hogy jól érezzem a tenyeremmel. Le 
akartam vetkőztetni, de nem engedte, hogy segít
sek. Anna azt akarta, hogy „kivágjam a rezet”, de 
meg kell adni, ő is jól bevetette magát. Valóságos 
sztriptízt rendezett a számomra, úgy dobálta le 
egymás után a levetett ruhadarabjait, hogy egy
szerre izgatott is, ígért is...

Hanem mikor rá akartam feküdni az ágyon, 
nem engedte.

-  Nem szeretem felülről -  mondta alig leple
zett bosszankodással - ,  lég}' szíves oldalról csi
náld...

Egy pillanat alatt lelohadtam. Hogy időt nyer
jek, elkezdtem cirógatni a testét.

Néhány reménytelen próbálkozás után Anna 
elismerte, hogy kudarcot vallottunk.

-  Sose bánd! -  mondta. -  Énbelőlem is el
szállt a gerjedelem, ezen nem kell bosszankod
nod. Azt hiszem, csak egyszerűen nincs egymással 
szerencsénk.

Kiugrott az ágyból, összeszedte holmiját, s dü
hét a melltartóján tombolta ki, mert sehol sem 
lelte. Végre megtaláltam az ágy alatt. Négykéz- 
káb másztam be, hogy előkotorjam.

-  Nagyon köszönöm -  mondta Anna. -  Cso
dás vagy!

Elvonult a fürdőszobába a ruhájával meg a tás
kájával. Nem akartam utána menni, de mikor 
már húsz perc is eltelt, bekukkantottam, nincs-e 
valami baja. Teljesen fel volt öltözve. Elegánsan, 
nyugodtan kefélgette szempilláit. Mikor megpil
lantotta bűntudatos arcomat a tükörben, kedves,
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de közömbös mosolyt villantott felém. Aztán még 
egyszer gondosan megnézte magát a tükörben.

-  Egy orgazmussal több vagy kevesebb -  mit 
számít? Nem igaz? -  vetette oda végül.

Ez a kíméletlenül őszinte és megalázó pillanat 
jelezte ifjúságom megkésett befejezését. Úgy 
éreztem, el kell mennem valahová, egy másik or
szágba. Valami békés, távoli helyre. Néhány nap
pal később, amikor megtudtam, hogy a michigani 
egyetem bölcsészeti karán esetleg volna állás 
számomra -  nyomban beadtam a pályázatomat. 
Ann Arbor végül is nem bizonyult olyan nyugodt 
kis városnak, mint reméltem, s én sem szántam el 
még magamat arra, hogy leüljek és megöreged
jek. De egy deresedő férfi kalandjainak krónikája 
-  ez már más történet.
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„Mint James Joyce és Dosztojevszkij, Vizinczey egy 
üdítő igazságot fejez ki a regényével: ... az élet nem 
szexből áll, de a szex áll az életből."

„Ma már kétségtelen, hogy Vizinczey korunk egyik 
legnagyobb írója."
Album  (Madrid)

„Vizinczey lenyűgöző mesemondó."
Berliner Zeitung

Páratlan, szórakoztató, megindító mű, elcsábítja 
az olvasót, Brazíliában épp úgy, mint Európában. 
A regény élvezetes, megmámorít, mint egy pohár 
tokaji."
Jorge Amado  (Rio de Janeiro)

Kellemes emlékeket ébreszthet minden olvasó
ban. Már első megjelenésekor nyilvánvaló volt, 
hogy nem a botrányos könyvek, hanem a klasszi
kusok közé tartozik."
Aünchener Stadtzeitung

Vizinczey az európai történelem egyik legtragiku
sabb korszakát ábrázolja, egy korszakot, amelyben 
az asszony az egyedüli menedék."
Liberté (Montreal)

„Erotikus klasszikus regény, különleges humorral 
és szellemességgel. Meghívó a szerelmi tapasztala
tokhoz, a kalandhoz, ám ugyanakkor a portréja is 
valakinek, aki ismerős számunkra családi plety
kákból. A nagy siker talán ennek tudható be -  és 
a stílusnak, amely közvetlen, természetes és 
ugyanakkor oly tökéletesen pontos."
La Vanguardia (Barcelona) -



■■STEPHEN VIZINCZEY nevét nehéz 
betűzni, még nehezebb kiejteni, de érde
mes megtanulni, mert korunk egyik meste
re" -  írta a madridi Epoca a világhírű an
gol nyelvű íróról, aki Vizinczey Istvánnak 
született 1933-ban, kálozon. A Színház- és 
Filmművészeti Főiskola dramaturg szakán 
tanult. Harcolt a forradalomban és 1956 
decemberében nyugatra menekült. Mint 
filmíró és szerkesztő dolgozott Kanadá
ban, első regénye sikeréig. Az Érett asxzo 
nyo/< dicsérete (In Praise of Older Women) 
1965 óla csaknem 4 millió példányban kelt 
el világszerte. A regény magyarul a 41. an
gol nyelvű, a IS. spanyol nyelvű kiadással 
és az új svéd fordítással jelenik meg egy 
időben. Vizinczey ma Londonban él.
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„Üdítő, eredeti, szókimondó, jelentős."
The New York Times

„Elegánsan erotikus, a halhatatlanság igazi anyagá
ból van gyúrva."
Punch (Ix)ndon)

„Századunk egyik legel búvölőbb regénye."
Notional Times (Sydney)

„A könyv rangja, mint a modern irodalom erotikus 
klasszikusa, vitathatatlan."
(rlasi’ow Herald

„korunk kaotikus világából kiszakított szórakozta
tó, elegáns, klasszikus elbeszélés, tele humorral és 
paradoxonokkal."
The Times (London)


	Társtalan fiatalembereknek

	A bizalomról és a kedvességről

	A háborúról és a prostitúcióról

	Fiatal lányokról

	Az önbizalomról és egy jó tanácsról

	Don Juan titkáról

	A szüzekről

	A tunyaság halálos bűnéről

	A kisgyermekes anyákról

	Arról, hogy miképpen lehetünk egy frigid nővel boldogok

	Érett asszonyokról, akik csitrik maradtak

	Arról, hogy ami sok az sok




