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A megújuló magyar és keresztény hagyomány fóruma
A Kráter Műhely Egyesület irodalmi és kulturális lapja

„Soha nincs későn. Az atya ezt ugyan a megtérésre értette, de 
minden másra is, ami az ember épülésére szolgál, például arra, hogy 
bármikor meg lehet bocsátani, bocsánatot lehet kérni, megbánni a bű-
neinket, jót tenni másokkal. Vagy: soha nincs későn az álmainkat meg-
valósítani.” 

Torba Zsuzsanna
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Gál Levente versei

Alexandr Iszajevics Szolzsenyicin 
(1918-2008)

Szerkesztői jegyzet

A Vátesz halála és halhatatlansága
Szolzsenyicin – nekrológ és mementó

Klasszikusok halála legalább két értelemben határvonalat jelöl: egy korszak végét és egy 
örök utóélet kezdetét. Így érezzük Szolzsenyicin halálhírének hallatán is. 

Valójában az orosz írónak már a fellépése korfordulatot hozott. Bebizonyította, hogy a 
modern totalitarizmus sem képes „embert és polgárt” totálisan kollektivizálni, minden írói-
egyéni hangot elnémítani vagy hivatalos kórusba kényszerítve uniformizálni; hogy ameddig 
bárhol a világon létezik sajtószabadság, addig a zsarnokságnak van oka a félelemre. Az írott 
szó hatalmára a hatalmi elnyomással és cenzúrával szemben a XX. század második felében 
Szolzsenyicinnél felemelőbb példát talán senki sem mutatott. Az egykori lágerrab odahaza 
és száműzetésében a kommunista diktatúra legnagyobb leleplezője lett a világirodalomban, 
a gulag általa vált köznévvé és fogalommá. Amit a világközvélemény felvilágosításában, az 
egyetemes olvasóközönség nézeteinek megváltoztatásában elért, az csak a magyar ’56 és a 
csehszlovák ’68 hatásához mérhető, azzal a különbséggel, hogy nála ehhez nem kellett vér, 
csupán tinta, és nem kellettek néptömegek és hadseregek, csupán egyetlen tollforgató.

Ízig-vérig a szörnyű XX. század fia, krónikása és bírálója volt, mégis, bizonyos értelem-
ben, az utolsó XIX. századi vátesz, küldetéses írástudó távozott vele: népe erkölcsi nevelő-
je, vezetője, szószólója. Nobel-díjazásakor nem alaptalanul hasonlították Dosztojevszkijhez, 
Tolsztojhoz. E „korszerűtlenségében” rejlik időszerűsége és időtlen értéke. Amíg olyan érté-
kek, mint a szabadság, az erkölcs, az igazmondás, a bátorság, a hazaszeretet nem vesznek ki 
végleg az irodalomból, Szolzsenyicin példamutatása babitsi „világítótorony” marad. 

Madarász Imre
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Gál Levente

Agapé
Kiss Gyulának

Messziről jöttem,
Uram, befogadtál.
Sírtam meggyötörten,
Uram, te gondoztál.
Ellened szegültem,
Uram, Te hű voltál.
Elvesztem ködökben,
mégis megtaláltál.

Bujkáltam sötétben,
Uram, lámpást hoztál.
Szenvedtem éhesen,
Uram, enni adtál.

Reszkettem félve,
Uram, megnyugtattál.
Nem akartam menni,
mégis idehoztál.

Emberek gyűlöltek, 
Uram, te szerettél.
Életemre törtek,
Uram, te megvédtél.
Gondban nyomorultam,
örömet szereztél.
Visszatértem Hozzád,
és Te elém jöttél.

A 19 éves szerző első versközleménye (A szerk.)

A puska nagyot reccsent...

Habakuk! Megy a vonat!
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Botár Attila

Vízszintes feszületnél

Papsajt és pipacsok lepte bazalt-kereszt,
dongó látogat, út ontja köréd zaját,
              füst kék férgei rágnak,
                            csócsálnak beszakadt tüdőt.

Mondd, nem fáj a közöny? Bámulod olvadó
felhő-roncsokon át azt a derült helyet
               atyád jobbja felől, s négy
                            állat lelke susog: ne késs!

Terméketlen ölek népe ma sem talál
alkalmat, hogy a nap lássa meg épülő
               országát a Fiúnak
mustármagnyira érve bár…

És jajdul sivatag tüske-tüzén a test,
másik térbe üzensz, még eleven csomó –  
              meddő birtokaidról
                            hallgat vén fügefád s szorong.

Ágat hajt a bokor, téged a szem növeszt.
Dőlőfélben a törzs, ám ha a képzelet
               őriz: rengeteg erdő
                             zúgásába vegyülten állsz.

Papsajt és pipacsok lepte bazalt-kereszt,
árnyék-angyalokat gúzsol Itélkezőnk:
               vízszintes feszületnél
                            sebszájakra mosolyt lehel. 
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Nyomok maskarájában

Szarvast, akár követne csillagot,
a magasság küld (hol volt már a zsákmány?),
mögötte érett idő hallgatott…
s a Gyermek-Ős égtájakkal a vállán

halad, reményt vonszol, hogy ott, csak ott
van éltető hely – túl pusztai lármán,
s a földbe rótt nyomok maskaráján
elérhető lovon, lécen, gyalog,

változzék bár a rajzolat napestig,
iránya nem, s a lény se, aki hagyta,
csak sejteti, nem dögleszti szavakba –

kápráztat zerge, hód, farkas, bölény
nyomával, s ahol az agancsa fekszik:
nyugodt barázda tűnő Nap tövén.

Az őszi gong szavára

Emeli hajad a szél, virágot lefoszt.
Ki cipeli kosarad s a zöld tű-dobozt?
A szobafal, az üres tükörfoncsorig
küszöböd a foga nőtt esőtől kopik.

Szimatol a kutya: nincsen új nyom, fikarc
sem a pala horizonton ölyv. Férfiarc:
valahai követőd hidak roncsa rég –
Hova fut a csenevész folyó? S évre év?

Gubacsa, tövise fáj. Az őszhöz ne érj!
Fejed övezi ma láng: borág- s tölgylevél.
Meginog az alagút. Vörös kő, bazalt
temeti, aki delint mezítláb vasalt.
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Mai novellák a százéves Nyugat szellemében
– a PoLíSz  novellapályázatáról

A mai napig talán legmeghatározóbb szel-
lemi örökségünket az 1908-ban induló Nyugat 
folyóirattól kaptuk, melynek neve megkerül-
hetetlen fogalommá vált a magyar irodalom-
ban. Az alapítás századik esztendejére méltó 
módon emlékezett meg a Kráter Műhely 
Egyesület, amikor PoLíSz című folyóiratában 
novellapályázatot hirdetett a százéves Nyugat 
emlékére. Nem is lehet méltóbb tiszteletadás 
az egykori szerkesztők előtt, mint munkájuk 
folytatása. A lap novellarovatának szerkesztő-
je Osvát Ernő volt, akinek hatása – bár soha 
egy sort sem írt a lapba – minden számban 
érezhető. Ő az, aki – Hatvanyval ellentétben 
– folyton kereste az új embereket, a tehetsége-
ket. Kísérletezett. De – ahogy Schöpflin Ala-
dár írja róla – „szerkesztésének az volt egyik leg-
főbb megkülönböztető jegye, hogy nem bocsátott be 
folyóiratába senkit, akinek nem volt magasabb célja, 
mint a felületes szórakoztatás. Még kevésbé olyat, 
akiben nem volt meg a helytállás becsületessége. Ez-
zel feláldozta a folyóirat kelendőségét, de megőrizte 
szellemi és erkölcsi színvonalát.” 

A PoLíSz  novellapályázatának bíráló bizott-
ságát a Kráter Műhely legkiválóbb írói közül 
Elmer István, Kipke Tamás, Szappanos Gábor és 
Turcsány Péter alkotta. A pályamunkák értéke-
lésekor Kipke Tamás kivételével mindenki ott 
volt a Centrál Kávéház asztalánál, de szigorú 
és szeretetteljes véleményét előzetesen ő is át-
küldte bírálótársainak. Nem kellett vitatkoz-
niuk, hiszen mindenekfelett álló szempontjuk 
ugyanaz volt: méltók maradni a Nyugat ha-
gyományaihoz. A főszerkesztő szavaival: „Ne 
jelenjen meg olyan mondat, ami a Nyugat értékeinek 
nem felelne meg.” Természetesen voltak ízlésbe-
li különbözőségek is, de a beérkezett munkák 

színvonalát mutatja, hogy a zsűritagoknak 
egytől egyig volt kedvence. Nem arról kel-
lett beszélni, hogy ez vagy az a novella miért 
gyenge, hanem arról, hogy melyik írás hordoz 
több értéket. Egymás után hangzottak fel a kü-
lönböző novellák mondatai, hogy bizonyítsák 
alkotójuk esztétikai érzékét, nyelvi leleményes-
ségét és irodalmi rátermettségét. 

Az alkotók témavilága változatos volt, ezt 
mutatják a címek is – csak példaként említek 
párat: Emotikon, Egyedül, Fizetésnap, Veronka, 
Szemben a sárkány, Gumiszoba, Rózsafüzér – de 
a legtöbb novellában mégis közös a fájdalom, 
a kétségbeesés, reménytelenség, a betegség 
motívuma, melyek mind a mai magyar tár-
sadalom világát mutatják. Még akkor is, ha 
történetük a rendszerváltás körüli évtizedek 
története, mert arra utal, hogy az akkori sebek 
máig nem gyógyultak be. Akár hiteles szociog-
ráfiát is írhatnánk belőlük. Sok megdöbbentő 
írás, igazi dráma született. A mindennapi élet 
tragédiái sírtak föl egyes sorok közül megren-
dítő szépséggel. Ám, az igazi írót az jellemzi, 
hogy ki tud lépni saját világából, kívül tudja 
helyezni a fájdalmát a művén. Ez a személyes 
konfliktus világából való kilépés jellemzi a 
novellapályázat első helyezett művét is, a Fi-
zetésnapon című novellát, melyet Jakab-Köves 
Gyopárka írt, és amit Elmer István igazi nagy 
novellának mondott. Már az első mondatok 
előrevetik a mű nagyságát: „Hullákat visz a 
Zsil. Merev kihűlő részegeket.”, és ebben a no-
vellában érvényesül leginkább az a Turcsány 
Péter által újrafogalmazott osváti szempont 
is, amire már utaltam: magasabb célja legyen, 
mint a felületes szórakoztatás; „Érezni lehessen, 
hogy megküzdött a mondataiért!”. Jakab-Köves 
Gyopárka mondatain nemcsak érezni lehet, 

100 éves a Nyugat – A PoLíSz novellapályázata, 2008
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hogy jól átgondoltak, hanem a mű keletkezési 
ideje is mutatja az érlelődést (1994–2008).

A díjazottak közül a második helyezést 
Kapitány Máté Szemben a sárkány című no-
vellája kapta, a harmadik pedig Rab István 
lett, Az élet rendje című művével.

A pályázat értékelésére a zsűri több ka-
tegóriát állított fel. Az első három díjazott 
mellett különdíjat kapott: Pozsonyi Gabriel-
la: Egyedül című kisregénye, valamint Jancsó 
Noémi Emotikonja.

Ezenkívül, a bíráló bizottság közlésre 
méltónak találta és kiemelten dicséretben 
részesítette – tehát a már többször említett 
Osvát-féle szempontnak megfelelőnek – az 
alábbi munkákat:

– Reök György Aba: Veronka
– Molnár Krisztina Rita: Rózsafüzér
– Forgó Zoltán: Karácsonyfabontás
– Keszthelyi Tamás: Vigyen el az ördög! 
– Torba Zsuzsanna: Vázlatfüzet
Dicséretben részesültek még:
Jakab Zsófia, Csutak Gabriella, Farkas 

Bíborka, Bálint Endre, Adamik Zsolt, Magi 
Katalin, Mészáros Tamás, Szabó Tamás, Hor-

váth Kitti Zsuzsanna, Tamás Nándor, a 14 esz-
tendős Bíró Árpád-Levente, Fekete Gy. Viktor, 
Domonkos József, Kisida Erzsébet, Tóth Fe-
renc, Zonda Attila, Horváth Krisztián, Szendi 
Nóra, Horváth Henrietta, Shah Henriette, 
V. Búzás Andrea, Pataki Edit, Antoni Rita, 
Bálint Endre, Zsibói Gergely, Szakácsi Ale-
xandra, Tarnóczy Szabolcs, Szentkirályi Lilla, 
Taskovits Adél, Sajó Blanka Bella

A huszadik században Osvát Ernőnek 
köszönhetően olyan írókat ismertünk meg a 
Nyugat novellarovatában, mint Móricz Zsig-
mond, Szabó Dezső, Németh László, akik mind 
innen indultak sikeres írói pályájukra. Ezekre 
a mai novellákra pedig tekintsünk úgy, mint 
a száz éve elindított lap hagyományának 
folytatóira, és fogadjuk őket, ahogyan Osvát 
fogadta az új írókat. Adjuk meg a lehetőséget 
arra, hogy új Móriczok, Németh Lászlók és 
Szabó Dezsők szülessenek. A Nyugathoz ha-
sonlóan a PoLíSz is megtette ezt, megőrizve 
erkölcsi és szellemi színvonalát. 

(Kráter-Press, L. Tábori Kálmán)

Vigye ki azt a békát! 
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Hullákat visz a Zsil. Merev, kihűlő része-
geket. A víz jegesen, rideg kékkel ugrik meg 
az éles, öklömnyi köveken, lomhasága csak 
látszólagos, már gyűjti magába a hegyek 
piszkos, megereszkedett havát. A part szé-
lén üvegessé válik, szilánkossá, ólmossá, oda 
koppannak le az öntudatlan fejek, míg végleg 
ki nem hűlnek, míg fel nem telik a tüdő pen-
geéles hidegségű vízzel.

Jóska nehéz fejjel, céltalanul ődöngött az 
utcán. Ment végig a Strada Republiciin, ke-
zében a megkezdett üveg pálinka. Fizetésnap 
volt. A kocsmák, a boltok mind zsúfolásig 
tele, ezen a napon nem számít, mi mennyibe 
kerül. Hamarosan aztán hitelből vásárolnak 
a családok, van, akinél első nap elúszik az a 
vaskos, rongyos bankóköteg, amit kézhez ka-
pott. Emese ezt soha nem tudta megérteni, 
ő gondosan beosztott minden bejövő lejecs-
két, minden bejövő milliócskát, néhány év 
óta ilyen nagy számokkal dobálóztak, jól-
lehet nem ért szinte semmit. „Hogy lehet-
nek ilyen vakok, ilyen gondatlan idióták?” 
– zsörtölődött különösen a fizetési napokon. 
Jóska értette, miként vakul, süketül bele az 
ember a kézhez kapott fizetésbe. Túlságosan 
is drága árat kell érte fizetni. Mindennap le-
menni a mélybe, azon a zakatoló, fültépően 
hangos liften, mintha az ember önnönma-
gának ásna egy, a föld forró gőzéig nyúló 
sírt. Megy az ember lefelé, először megüti 
a hideg, aztán még megy, és még megy, és 
a dübörgő hangok mögül is kihallja az élet-
telenség könyörtelen némaságát. A halálsi-
kolyt hordozó csöndet. Mész le, és minden 
alkalommal, éveken, évtizedeken át, kiveri 
hátad a verejték, mert hiába hősködsz, hiába 
merevedsz bele a megszokásba, félsz. Üvöl-
teni szeretnél legszívesebben, hogy vissza, 

vissza akarok menni. Vinnyogni, mint ap-
rócska gyerek rossz álomtól gyötörve. De itt 
nincs anya, aki melléd bújjon, aki átöleljen, 
akinek tejszagú melle közé nyomhatnád fe-
jed. Itt gépek vannak, iszonytató erejű mun-
kagépek, meg forróság. Mész lejjebb, aztán 
nekiállsz levetkőzni, mert másképp azonnal 
gutaütést kapnál, és mégy tovább. A pokol 
kivájt járataiban. Itt nincsenek „bugyrok”. 
Itt egyre keskenyülő furatok vannak. S ér-
zed, hogy egyszer egy ilyen vájatból nem 
lesz visszaút, hogy bezárulsz, betemetődsz, 
beleégsz, belerohadsz. És még mindig mész 
előre, most már helyenként kúszva. Aztán 
odaérsz, és nekiállsz dolgozni. A gépek üvöl-
tése mindenfajta beszélgetés lehetőségét ki-
zárja. Nem tudsz mást, csak dolgozni. Dol-
gozni magad is, mint egy tompa szerszám, 
mint egy óriáskalapács. A szén, az anyag, az 
érc téged tör szét, nem te azt.

A piacról eltűntek az árusok. A bányász-
feleségek felvásárolhatták már az összes árut, 
amit idehordtak a momorlánok a hegyekből, 
a vastag, zsíros tejet, a savanyú túrót, a sza-
gos juhsajtot, az édeskés, erjedt ízű ordát. A 
momorlánok itt éltek a szén tetején, az össze-
fúrt lábú hegyek lábánál és meredélyein. Fa-
kunyhóikból nem másztak soha a föld alá, hi-
ába kínáltak nekik tömbház lakásokat és óri-
ási fizetést. A momorlánok megmaradtak az 
állataik mellett, a meredek legelőknél. Mint 
a székelyek többsége, mert azt mondják, szé-
kely ember sem hajlandó lemenni a föld alá, 
csak ha temetik. Jóska megvetően fújtatott. A 
pénz, a pénz – az csábított székelyt, szilágy-
ságit, mezőségit, mindenféle magyart erre. 
Ő maga, Jóska olyan bátran énekelte minden 
bál végén a székely himnuszt, mintha nem 
lenne milícia, meg szekuritáte. Büszke ma-
gyar volt, büszke ember. Nem megy az ilyen 

Jakab-Köves Gyopárka

Fizetésnap
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semmi pénzért föld alá. Az asszony másképp 
gondolta. Odahaza a házban nem volt víz, 
közös kútról kellett az utcáról behordani. A 
konyhában álltak egymás mellett a tele vöd-
rök, olyan vizet azóta sem ivott. Volt valami 
fémes az ízében, mégis édesnek és teltnek 
tűnt az ember szájában. Emese hallott min-
denfélét, hogy ez ideköltözött, az odaköltö-
zött, hogy blokklakást adnak ingyen, csak 
menj oda. A végén a lehető legmesszebbre si-
került lekerülniük, itt már az ezeréves határ, 
egyszer kirándultak a régi a határvonalhoz, 
ahol az út belevész a rettentő hegyekbe.

Emese itt érezte magát először úrinőnek. 
Hiába volt orvosi asszisztensnő, hiába tanult 
a líceumban, hiába hordott városi divat sze-
rint körömcipőt, meg suhogó selyemblúzt, 
azért otthon, falun csak neki kellett vetkőz-
nie a munkának a szó szoros értelmében. 
Napközben lejárta a körzetét, aztán hazaért, 
s öltözhetett át a büdös ruhába, ment enni 
adni az állatoknak, berekeszteni a tyúkokat 
éjszakára, mindent elrendezni. Ráadásul fát 
is kellett behordania, télen segítség nélkül 
nem is győzte, de nyáron sem maradhatott 
tűz nélkül a ház. A sparhelt égett harminc 
fokban, annyi légy volt a túlfűtött konyhá-
ban, hogy komor fekete felhőnek tűnt se-
regük. Eleinte ő, Jóska is átérezte a szabad-
ságot, hogy lám, városon milyen jó. Hiába 
mondják, hogy a parasztember akkor kel, 
amikor akar, akkor dolgozik, amikor jónak 
látja, senki nem parancsol neki. Egy fenét! A 
kollektívba hétre kellett járni, aztán nyáron 
még éjszaka is bőgették a traktort. Itt, vá-
roson meg dolgozott – mert dolgozott, mint 
valami bekötött szemű igavonó –, de amikor 
vége volt a műszaknak, lemosdott, lefürdött. 
Otthon tisztaság, rend, nyugalom várta. S ha 
aztán aludt egy jót, kirittyenthette magát, s 
mehetett korzózni a nejével. Vagy kirándul-
hatott a hegyekbe.

Korzózni! Ezen nevetnie kellett. Felemel-
te lassanként kiürülő pálinkásüvegét, mintha 
egy láthatatlan cimborának kívánna egészsé-
get az iváshoz. Itt korzózni? Az utca mintha 

az ólom szürkeségébe és a veszedelmesen 
barátságtalan zöld elegyébe fúlna. Itt nincs 
más, csak szürke és zöld. Meg rozsda. De az 
aligha szín, inkább piszok, mocsok, enyészet. 
A hosszában az utcára néző házak előtt nagy 
területek, fű és kóró terem rajtuk, most apró 
borzolásokként ül a száraz füvön egy kevés 
dér. A cigányok kicsapják ide lovaikat, so-
vány, beesett tomporú állatokat. A minap 
egy kimúlt a Zsil-partján, de senki nem vet-
te a fáradságot, hogy elszállítsa onnan. Meg 
kéne nézni, hogy ott van-e még.

Az úton fekete, piszkos felhőbe burkolózó 
buszok mennek el nagy ritkán. Őket, mun-
kásokat sötétszürke teherautók viszik a mű-
szakba. Olyan az, mint egy rabszállító, nincs 
ablaka. Odabent az emberi kigőzölgések tö-
mény gázszaggal telítődnek. Ülsz ebben a 
tákolmányban, a dögletes bűzben, az emész-
tő sötétségben, mintha az ördög nyelt volna 
be. És ülsz ott benn, kilátni nem lehet, nem 
látod az utat se előre, se visszafelé. És ahogy 
ülsz ebben a kloakában, ezen az úton, ami 
olyan, mint utazás a belen lefelé, nem látod 
az utat előre és visszafelé, rádöbbensz, hogy 
nincs hová visszamenned.

A szülők kihaltak még a forradalom előtt. 
Először az anya, aztán az apa. Károly, az öccs 
beköltözött a szülői házba. Emese nagylelkű 
volt, azt mondotta, lásd, mi ingyen jutot-
tunk a lakásunkhoz, miért kérnénk bármit is 
Károlyéktól. Jóska úgy érezte, nincs ez így 
jól. Másrészt azonban Emese ezzel a nagy-
szívűségével tovább nőtt a szemében. Akko-
riban egyenesen imádta őt. Olyan volt, mint 
egy királynő, csodálatos, felséges, nagylelkű 
és okos. Szóval, Károlyék beköltöztek. Aztán 
jött a forradalom, s az öccséék, ki tudja, mi-
lyen őrült ötlettől vezérelve, egyik napról a 
másikra eladták a házat, és a teljes ismeret-
lenségbe, valahová Magyarországra költöz-
tek. Odahagyták a házat, a falut, mindent. 
Jóska pedig döcögött a rabszállító teherko-
csiban egyik sihtről a másikra, s döbbenten 
pislogott bele a sötétségbe. Őt senki nem 
kérdezte meg. Megy, megy bele a végtelen-
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nek tetsző semmibe, és belévág a felismerés: 
nincs többé vissza! Nincs olyan, hogy visz-
szafelé. Nincs visszaút. Csak előre van ezen 
az úton, de azt sem látja.

Jóska átvágott a széles utcán, át a Strada 
Republiciiról leágazó kis közbe. A forrada-
lom után nevezték át „Köztársaságra” a Fő 
utat. Előtte vajon hogy hívták? Bárhogyan 
próbált visszaemlékezni, nem sikerült elő-
hívnia lassan forgó agya rejtett rekeszeiből 
a régi utcanevet. Az összes leágazó utca és 
út szűk és elhanyagolt volt, néhol egyáltalán 
nem aszfaltozták le, de ahol járt is útépítő, 
régen nem jött vissza javítani. A telek pedig 
alaposan kikezdték az amúgy is silány minő-
ségű aszfaltot és betont. A telek és a nehéz 
gépek, melyek vakmerő gyorsasággal fordul-
tak be a gyerekek és kóbor állatok játszótere-
ként szolgáló mellékutakra.

Itt, a városban mindenütt blokkok épül-
tek, csak fel a hegynek maradtak meg néhol 
agyontákolt, házilag bővítgetett családi há-
zak. A Zsilen innen, ott maradt meg úgy-
ahogy a régi Lónya falusiasabb környezete, 
amit egy nagy darab, fák közé ékelt lakótelep 
tett különös eleggyé. A református templom 
mögött egy hosszú utca emlékeztetett arra 
az időre, amikor a bányát megnyitották. Ott 
álltak a bányászoknak épített egyforma há-
zikók, nyílegyenes utcán, idegen testként a 
régi faluba ékelve. Ma már elvadult a park, a 
valaha talán kedves erdő, ahol a Wekerle-te-
lep állt, szintén mérnöki pontossággal meg-
rajzolt kerek tér körül az egyforma, fatornác-
cal díszített épületek az uraknak. 

A Lónya a kezdet volt, mellette sorra 
épültek fel az ipari buzgalom városai, ne-
venincs falvakból egyszerre lakótelepekkel, 
tömbházakkal tízezrek lakóhelyéül szolgáló 
települések nőttek ki. Hányan itt láttak elő-
ször fürdőszobát, tisztességes konyhát! Gáz 
volt, fűtés volt szinte ingyen, lift volt, és 
boltok a házak alatt. Vajon hol fordult meg 
a rend?

A tömbházakat később senki sem gondoz-
ta, a földszinti bejáratok mindegyike bűzlött 

a húgyszagtól, patkányok futkostak ki-be, az 
emberekre rá sem hederítve. A liftek kiégve, 
használhatatlanul, a lépcsőházakban ritka 
már a világítás. Odabent, a lakások ajtajai 
mögött viszont ki-ki a maga világát építette 
fel, mintha az enyészetnek és elhanyagoltság-
nak ez a különös díszlete nem létezne kívül. 
A bányászasszonyok nap közben dühödten 
takarítottak, igyekeztek kizárni a szenet; a 
szenet, ami fűtötte a távszolgáltató kazánjait, 
a szenet, amit férjeik a pórusaikban hordtak, 
a szenet, aminek egykor kényelmes lakásai-
kat köszönhették, a szenet, ami gázként szállt 
a levegőben, s minden felhő rászorította a 
házak falára, az ablakok üvegeire, az embe-
rek tüdejére, a csavarókkal ondolált hajakra, 
a rikító női arcfestékekre.

Emese is festette magát. Erősen. Pedig 
hát anélkül is szép volt. Különlegesen szép. 
Arca szabályos, kissé kerekded, nőies. Szája 
apró, de telt. Szeme fényesen fekete, mint a 
haja. Emese olyan jelenség volt, akire arcfes-
ték nélkül is felfigyelt minden férfi, magas, 
sudár, formás alakú, szép mellű, kerek farú. 
Úgy is hordta magát, hogy mindig tudatában 
volt szépségének. Egyenes tartással, büszkén 
járt. Hogyne kezdett volna ki vele Joó dok-
tor? Mindenki tudta, hogy az orvos hanyatt 
dönti minden negyven alatti asszisztensnő-
jét. Emese viszont több volt egyszeri levezető 
szelepnél. Emese jutalom volt. A legfinomabb 
csemege a habos torta tetején. Joó doktor 
birtokolni akarta őt. Emese pedig…? Emese 
végérvényesen úriasszonnyá válhatott. Csak 
először kurvává kellett lennie.

Jóska részeg üvöltéssel elkáromkodta ma-
gát, és a pálinkásüveget egy garázs falának 
vágta. Ott állt aztán az üveg cserepei felett, s 
elkeseredetten bámulta a millió szilánkra tört 
palackot. Kár volt odavágni. Még volt benne 
egy jó pohárra való. Körbenézett, s észrevett 
egy bizományinak nevezett magánboltot. 
Két bányászt kiszolgáltak még előtte. Ő tü-
relmesen pislogva várakozott, néha megtán-
torodott, de bírta az állást. Az utóbbi időben 
nagy gyakorlatra tett szert az ivásban.
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Itt, a bányaságon belejön az ember az ivás-
ba. A teleket másképp nem is lehetne elviselni, 
mínusz húsz-huszonöt fokból betérve az em-
ber pálinka nélkül képtelen átmelegedni. Az 
asszonyok is isznak, csak ők finomkodva gyű-
szűnyi pohárkákba töltik maguknak. Aztán 
leeresztik a nyelőcsövükön. Emese megvetet-
te az iszogató, unatkozó bányászfeleségeket, 
akik jobbat nem tudtak csinálni, nap közben 
hol horgolgatnak, hol betegeskednek.

– Én is betegeskednék, ha állandóan lus-
tálkodnék – jelentette ki.

Emese korán reggel járt be Petrozsényba, 
ott dolgozott a kórházban, aztán a rendelő-
ben. Józsika, a fiuk egyedül indult az iskolá-
ba, tökéletesen önálló volt, mert nem ért rá 
senki kísérgetni őt. Falun ez is másképp lett 
volna, ott jobban oda lehetett volna figyelni 
a gyerekre. Sem Jóska, sem Emese nem tud-
ta pontosan, mit csinál, hol jár a gyerek az 
iskola után. Nyílván lent csavargott a többi 
fiúval a tömbházak oldalában. Az anyja es-
ténként szigorúan odaállította a lecke mellé, 
de a gyereknek nem fűlt a foga a tanuláshoz. 
Emese szerint azért nem, mert nehezére 
esett átállnia a magyarról a románra. Jóska 
ebbe nem akart beleszólni, neki is nehéz volt 
annak idején az iskola, hát még a román! Azt 
végül itt, az oltyán és moldovai kollégáitól 
tanulta meg. Azt azonban nem hitte, hogy 
Józsikának nehezére esett volna románul be-
szélnie. Sőt, inkább azt vette észre, a gyerek 
jobban érti, ha az apja is románul szól hozzá. 
Ezt ugyan Emese nehezményezte, ám Jóska 
maga is rajta kapta felségét, hogy egy-egy 
utasítását románul mondja el.

Jóska sorra került a bizományiban, s vett 
egy üveg kommersz pálinkát. A tárcáját ko-
torászva vette észre, mennyire megvékonyo-
dott a fizetésül kapott pénzkötege. Az utóbbi 
időben egyébként sem értette, hová tűnik a 
pénze. Pedig alig evett, ám a nyomorúságos 
albérlet drága volt, s italra meg dohányra 
számolatlanul szórta a pénzt.

Emese egyszerűen kitett a folyosóra egy 
bőröndöt a holmijaival. Mész haza, már rég 

nincs benned az az ujjongás, ami egykor volt, 
hogy fiatal és szép felséged van, meg szőnye-
gekkel telezsúfolt lakásod, megy a tévé, és 
főtt étel vár rád mindennap. Nem, már rég 
nem örülsz ennek. A kellemetlen előérzetek 
régóta gyötörnek, az asszony egyre basásko-
dóbb, és egyre csábosabban csípi ki magát. 
De nem miattad, mert téged már a közös 
ágyba sem enged. Büdös vagy. S amikor foj-
togatni kezded elkeseredésedben, mert las-
san hónapok óta nem hemperegtél vele, kívá-
nod, s közben gyűlölöd is, mert elérhetetlen, 
és mégis kibírhatatlanul kívánatos, s akkor, 
amikor fojtogatni kezded, bevallja, hogy sze-
relmes. Így: „szerelmes”. Nevetnél, ha nem 
lennél olyan feldúlt és kanos. Disznónak, 
vadembernek titulál, és kijelenti, hogy válni 
akar. Válni! Jóska eddig azt hitte, ilyen csak 
távoli ismerősökkel fordulhat elő. Nem volt 
senki a családjukban, aki elvált volna a há-
zastársától. Ez a fogalom távoli és idegen szá-
mára. A jelentésére azonban hamarosan hi-
degzuhanyként döbben rá, pontosan akkor, 
amikor kirúgja Emese a lakásból, anélkül, 
hogy beszélnének egymással. Az asszony 
egyszerűen kicseréltette a zárat, mire ő elcsi-
gázottan hazatért az éjszakázásból. Biztosan 
az a görény Joó doktor, a szeretője tanította 
meg őt ezekre a praktikákra. Ennyi gonosz-
ságot nem nézett ki Emeséből.

A tömbházak rendezetlen egyvelege közül 
kiért a városi fűtőházhoz, a kazánhoz. Mérges, 
fekete füst szállt ki a kéményen. Az építmény 
mellett az egymásra hordott sötét salak éppen 
akkora heggyé emelkedett, mint a kazánház. 
Gyerekek játszottak a hamuvá porladt salak-
ban, fejük búbjáig feketék voltak, mellettük 
éppolyan szurtos kutyák ugrabugráltak, mint 
ők. Emese sokat háborgott idejöttükkor azon, 
hogy a gyerekek a szénporban játszanak. Ő, 
mint egészségügyben dolgozó, rászólt annak 
idején anyákra, hogy ne engedjék ki ide gye-
rekeiket. Lassanként azonban ő is immunissá 
vált az itteni viszonyok iránt, éppen abban az 
időben, amikor Józsika elkezdett leszaladozni 
a többi társához játszani.



PoLíSz

10

Jóska elnézte ezeket a vékonyan öltözött, 
taknyos fiúkat, akik szorgalmasan hordták 
arrébb a salakot, mintha valaki megbízta 
volna őket vele. Már most beletanulnak a bá-
nyászságba, a vérükben van. Úgy születtek, 
hogy jobban ismerte orruk a szénmonoxidot, 
mint az oxigéndús tiszta levegőt. Játszóterük 
soha nem volt, két lehetőség kínálkozott: 
anyjuk szőnyegporoló állványai és a hamu. 
A szőnyegállványok azonban többnyire fog-
laltak voltak. Jóskának úgy tűnt, itt valaki 
mindig nagytakarít, de az is lehet, hogy az 
unatkozó bányászfeleségek mindennap le-
hordják szőnyegeiket kiporolni. Ki tudja, 
lehet, hogy több ebben a dicsekvő mutoga-
tás, mint a tisztaság iránti vágy. Anyjáék is 
abban mérték a gazdagságot, kinek mennyi 
puha velúrszőnyege van. Itt, a bányaságon 
minden lakásban tucatjával van vastag, puha 
szőnyeg. Nemcsak a szoba padlóján, de a fa-
lakon – azok a mintásak, a legirigyeltebbek a 
szarvasokkal, oroszlánokkal, mindenféle eg-
zotikus barmokkal díszítettek –, szőnyeg van 
néhol a konyhában is, meg az asztalokon.

Az albérlet, amibe kényszerült, nikotin-
tól sárga falú, káposztától és megsavanyo-
dott túrótól bűzlött. Csak nemrég jött rá, 
hogy saját magának kellene takarítani, a sár 
kürcölt a lába alatt. Szőnyegek nemhogy a 
falon, de a szoba padlóján sem voltak, az ágy-
ból, mezítlábasan kikelve legjobb volt azon-
mód belebújni a bakancsba. Emese tiszta, 
orgonakölnivel és mosópor klóros szagával 
átjárt rendje olyan álomszerűnek és elérhe-
tetlennek tűnt fel előtte, mint az „ewingek” 
whisky és kristálypohár kegytárgyaival zsú-
folt dallasi lakásai.

A whisky gondolatától Jóskának háborogni 
kezdett a gyomra, a sav végigliftezett nyelő-
csövén. Mélyet harapott a levegőből, ez visz-
szatérítette a maró nedvet a helyére, de most 
meg vizelnie kellett. Már a részegségemnek 
sem tudok parancsolni – gondolta.

Hátat fordított az útnak és a fűtőháznak, s 
a templom kerítésére vizelt. Hosszan csorgott 
a lé, jó adag kikívánkozott már, Jóska pislog-

va figyelte az ívet, meg a habot, ahogy a sár-
ral találkozott. Amikor felhúzta a sliccét, és 
megfordult, szembetalálta magát Józsikával. 
A gyerek szeme elkerekedett, amikor apja 
arcába pillantott, valamiféle döbbenet és jól 
látható utálat sütött róla.

– Ce cauti aici? – kérdezte Jóska reszelős 
hangon, s még hozzátette, hogy „mö”. Ezt a 
mö-t itt tanulta a bányaságon, s talán még 
többször biggyesztette mondanivalójához, 
mint az igazi románok, mert olyan volt, mint 
egy jóleső böffentés, mélyebb és természe-
tesebb, mint bármilyen „he”, vagy „ja”. De 
a „mö” döbbentette most rá, hogy románul 
szólt a gyerekhez. 

– Mit csinálsz itt? – javította ki magát 
magyarul fölöslegesen, mert a gyerek már 
az óvoda óta szégyellt bármit is magyarul 
szólni.

– Nimic – vonta meg a vállát Józsika.
– Hát anyád? – kérdezte Jóska.
A fiú elvörösödött, és megint megvonta 

vállát.
– Am treaba – bökte ki végül minden vá-

lasz nélkül és elfutott.
Am treaba. Dolga van…, háborgott Jóska. 

Hosszan nézett a fia után, csodálta nyurga 
lábait, gyorsan nő a gyerek, mintha húznák. 
Mi az; hogy dolga van? Az apjával beszél, a 
tulajdon apjával! Joó doktor volt az! Joó dok-
tor, aki eltávolította tőlem! Nem kellett hoz-
zá sok. Néhány drága ajándék, egy kis zseb-
pénz, ez-az. Az anyját sem volt nehéz elcsábí-
tani. Neki talán még ajándék sem kellett, elég 
nagy rang ingyen is a főorvos szajhájának 
lenni. Egy csésze kávé, egy szál virág, ami 
otthon nem tűnik fel. A bókok, a dicsérgetés. 
Az hiányzott az asszonynak. Várta volna, 
hogy leboruljak előtte, mert ő szép, csinos, 
elegáns, tanult nő. Nekem meg nem volt 
kedvem epedezni róla. Nekem megmaradt a 
falusi kisleánynak, akit elvettem. Az anyjáék 
még a tehén hátát vakerászták a kollektívben, 
ő meg úriasszonynak tartja magát. Ha valaki 
itt hős, akkor én vagyok az. Mindenki tudja, 
a bányaságon különösen, hogy a bányász, az 
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hős. Akkor, amikor kiterítették sorban a súj-
tólég halottait, aztán mégis folytatta minden-
ki a munkát, akkor mert volna bárki egyebet 
gondolni. Akkor ült ki a tömény iszony az 
arcokra, a felismerés, hogy nem csak a szén-
porral telt tüdő meg a pálinka visz el minket 
fiatalon. Itt mindennap a halál vájatait mé-
lyítjük, egyre lejjebb, míg végül beleérünk a 
lehetetlenül forró földközépbe, a pokolba, a 
fájdalom netovábbjába.

Jóska hangosan káromkodott, bele akart 
rúgni a kerítés betonaljzatába, amit az imént 
levizelt, de beleszédült, és kis híján felbukott. 
Kivette kabátja mély zsebéből az üveget, 
megnézte magának, aztán visszatette a zse-
bébe. Az italnak még a gondolatától is újra 
fortyogni kezdett a gyomra.

Botorkálva ért a városközpontba. Itt állt 
a nagyáruház, korcsolyázni lehetett volna 
benne, annyira kevés volt az áru. Unott arcú 
eladók várták mindennap, hogy véget érjen 
a munkaidejük. Az áruháztól nem messze 
volt Emesével a lakásuk, a legjobb helyen, 
benn a központban, a sok fölösleges, üres 
bolt fölött, itt álltak meg a buszok. Később, 
amikor összeomlott szinte minden, s alig jár-
tak már a buszok, akkor jelentek meg a busz 
helyén a maxitaxik. Innen lehetett bejutni 
Petrozsénybe.

Jóska végignézett az ismerős környéken, itt 
még a parkoló autók jó részét is be tudta azo-
nosítani. Ott a házuk, a lépcsőház bejárata, itt 
már se park, se fű, se semmi, csak az aszfalt, 
ez itt a központ, növénynek helye nincs. Vala-
mi mégsem tetszett. Ahogy közelebb ért, már 
tudta, mi zavar be a képbe: Joó doktor.

A doktor állt az autója mellett, a kulcsával 
babrált. Szürke nyugati autója volt, nem Da-
ciája, mint itt a többségnek. Ezt is nyílván a 
betegektől tarhálta össze. Odamennek reszke-
tő kézzel, elgyötört, beteg testtel, de kezükben 
erő van, ahogy beleerőltetik a zsebébe a papír-
pénzeket. Ő szabódik, de aztán örül. Ez a pénz 
éppen jó lesz imponálni a nőknek, kávézni 
vinni Emesécskéket, hátradönteni a fiatalka 
éjszakás nővért. Mit esznek rajta, könyörgöm, 

mit? Alacsony, csökött, sovány, jelentéktelen és 
szürke. Szürke a haja, szürke az arca, olyan az 
egész megjelenése, hogy átnéznél rajta. Talán 
az teszi őt olyan vonzóvá, hogy doktor? Meny-
nyit ér a pozíció, elegendő hozzá, hogy jobban 
lehessen őt szeretni egy igazi férfinál? Vagy 
tud valamit, amit mi, kemény férfiak nem? 
Negédeskedik, cirógat, szép szavakat suttog a 
nők fülébe? Mivel jobb ő? Mivel?

Jóska keze ökölbe szorult. Dühvel, vakon 
indult a doktor felé, majdnem elütötte egy 
autó. Hangos csikorgással fékezett, és kor-
mányzott félre egy piros Dácia. A doktor is 
odafordult a zajra, s enyhén elsápadt, amint 
észrevette Jóskát.

– Á, Jóska, merre jársz? – kérdezte a dok-
tor tettetett nyugalommal, hogy a riválisa 
megállt előtte.

– Itt van a lakásom, ha nem tudná – fe-
lelte Jóska hetykének szánt hangon, ám in-
kább bizonytalanság érződött ki belőle, mint 
fölény.

– Tévedésben vagy. A lakás hamarosan 
Emeséé lesz jogilag is, amint kimondták hi-
vatalosan a válást. Addig is övé a lakhatási 
jog. Neked itt semmi keresnivalód.

– A lakás az enyém! – ordított fel Jóska, 
mert egy szót sem értett a doktor szavaiból. 
Ő a hivatalos nyelvet csak románul értette, 
azt sem túl jól. – Én kaptam az államtól. 
Azért, mert bányász vagyok. Ez jár a bá-
nyásznak! Mi teremtjük elő a szenet.

– Ne ordíts, Jóska! – békítette fölényes 
méltósággal Joó doktor. – Ezt tudjuk mind-
annyian. Ám azt is tudod, hogy a lakás már 
rég Emese nevén van. 

– Ez a maga műve! – üvöltött tovább Jós-
ka, és az öklét rázta. A doktor homlokán apró 
verejtékcseppek jelezték, hogy külső nyugal-
ma felettébb sok erőfeszítésbe kerül neki. 
– Telebeszélte Emese fejét. Az magától nem 
találna ki ilyesmit. Jó lány volt ő mindig. 
Olyan kedves, két copfos kisleány.

Jóska az utolsó szavakat már sírva mond-
ta. A doktor bocsánatkérően tekintett körbe, 
szégyenkezéssel vegyes utálattal az arcán.
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– Gyere, Jóska, hazaviszlek.
– Nem kell! – bömbölte Jóska.
– Gyere szépen.
A doktor kinyitotta az autó ajtaját. Be-

tuszkolta a bányászt, aztán gyorsan megke-
rülte a kocsit, s maga is beült. Jóskát a ké-
nyelmes ülés, a meleg tér elnémította, úgy 
érezte magát, mint idegen helyen szorongó 
gyermek. Ám amikor egy pillanatra felé 
fordult a doktor, hogy ellenőrizze, rendben 
ül-e Jóska, riadt, szűkölő félelmet fedezett 
fel a szemében. Félti az asszonyt, azt képzeli 
rólam, hogy jövök, aztán késelek, minden-
kit felkoncolok. Azt hiszi, végigfröcskölöm 
vérrel a színesre cikornyázott falakat, hogy 
fekete foltokat hagyok a kanapé plüsshuza-
tán. Félti a puha velúrszőnyegeket, a rózsa-
minták lágy indáit. Nem bírná látni a vért. 
Pedig orvos!

Jóska felnevetett, s ez a váratlan kitörése 
jobban elképesztette a doktort, mint a sírása. 
Vezetés közben felvonta szemöldökét, elsza-
lasztott kihajtani az útra, pedig épp szabad 
lett volna.

– Merre laksz most? – kérdezte gyorsan, 
torkát köszörülve, mintha arra akarná ösz-
tökélni a bányászt, hogy valamennyire meg-
szokott keretek között folyjon a beszélgetés.

– A Zsil partján, itt a Republicii végén 
– válaszolt Jóska, s maga is elcsodálkozott, 
mert noha nevetés bujkált a hangjában, a 
részegség egyre inkább kezdett kipárologni 
fejéből, s úgy forgott a nyelve, mint normá-
lisan. – Egyébként ne féljen, doktor úr, nem 
vagyok erőszakos, még részegen sem. Akár-
mit is mondott Emese…

Te disznó, mondta Emese az ágyban. Te 
durva, mocskos disznó. Vadállat. Vadember. 
Tuskó agyú szörnyeteg.

A doktor zavartan köszörülte a torkát. Jó 
lenne megsimogatni, amúgy bányászosan. 
Megtekergetni azt a fehér lúdnyakat.

Jóska megtapogatta a pálinkás üveg nya-
kát. Ott volt még a zsebében. Kihúzta és a 
doktor felé nyújtotta.

– Használjon belőle, doktor úr!

– Nem iszom, Jóska, vezetés közben pláne 
nem – felelte visszanyert tartással a doktor.

Jóska egy erős mozdulattal kicsavarta az 
üveg tetejét. Szájához emelte, majd anélkül, 
hogy ivott volna, visszaeresztette italt tartó 
kezét. Visszacsavarta a kupakot. Az fémesen, 
kellemetlenül kürcölt.

– Most, hogy így, férfi a férfival beszélünk 
egymással – szólt hirtelen, rekedt elszántság-
gal –, mondja meg nekem, de őszintén: a fele-
ségemet mikor hagyja el? Egy év után? Két 
év után?

– Jóska, Emese már nem a felséged – 
szigorkodott a doktor. – Próbálj megbékélni 
a tudattal.

– Nem felelt! Azt kérdeztem, mikor hagy-
ja el Emesét? – Jóska hangjában ingerült tü-
relmetlenség remegett.

A doktor félrehajtott, és leállította az au-
tót. Kifelé nézett a szélvédőn, mint aki mé-
lyen gondolkodik.

– Feleljen már, hallja?!
– Nem hagyom el őt.
– A feleségét is otthagyta. A gyerekét is 

vele együtt. Miért tartana ki az enyém mel-
lett?

A doktor a kulccsal babrált, és alig hall-
hatóan felelt.

– Te ezt nem értheted, Jóska. Én szeretem 
Emesét.

Rád néz, azzal a túlságosan is kék, világos-
kék, vízszerű szemével, és rájössz, hogy ez az 
a fajta, aki azt hiszi, hogy mindent tud, az 
életről is mindent, de mindent. Pont, mint 
Emese, ő is mindent jobban akar tudni más-
nál. Ez az az álmodozóféle agyalágyult, aki 
valóban azt hiszi, hogy örökké szeretni fogja 
a nőt. Azt képzeli, nála jobban nem szeret-
het más, és nem szerettek mást, hogy a világ 
egyedüli boldogságát most kapta meg. Annál 
ocsmányabbul fogja odahagyni aztán a nőt. 
Félrevezettek, megbabonáztak, elámítottak, 
nem ezt a nőt ismertem én meg, fogja üvöl-
tözni. El fogja dobni, mint egy riherongyot, 
mint egy bűzlő kapcát. Kiábrándul belőle, 
megunja, meglátja hibáit, észreveszi fogyat-
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kozásait, már csak nyűg és szégyellnivaló ko-
lonc lesz belőle, akitől minél hamarabb meg 
kell válni. Akkor aztán nem lesz érdekes a 
sterilre kiporolt szőnyegekkel terhes szoba, a 
töltött káposzta langymeleg otthonos szaga, 
a vasalt, keményített ágynemű és pizsama. 
Semmit nem jelent már akkor a tűsarkú cipő, 
a csábítóan remegő fülbevaló, a fényespiros 
köröm, a rúzs vörös zsírjától csöpögő, 
magakellető ajkak. A szemek óriásira növelt 
pillái, a haj örök sötétje, a jól beazonosítható 
orgonaillat. Nem fogja érdekelni. Taszítani 
fogja. Utálni fogja a lakást, utálni fogja azt 
a festett képű falusi libát, akit ő úrinőnek 
hitt. Utálni fogja a vörös száját, ami mögött 
tanulatlanság, műveletlenség, parlagiasság 
van. És akkor el fogja dobni. Könyörtelenül, 
a jelentéktelen emberek szadizmusával, önző 
érzéketlenségével. El fogja dobni Emesét! 
Ifjúságom virágszálát. A legokosabb nőt, aki 
valaha ismertem!

Most kéne megölni. Itt senki észre sem 
veszi. Egyszerűen le kéne dobni a martról, 
bele a jeges olvadást hozó Zsilbe. Elég, ha 
megüti azt a szürke fejét, megzuttyan egy ki-
csit az agya. Aztán kész. Vagy lemenni vele 
a folyóhoz, és ott gyorsan a víz alá tartani a 
fejét. Ennek nem kell sok, ez pár perc múlva 
nem ráng, nem küzd, nem erőlködik. Fize-
tésnap van. Holnap reggelig tele lesz a kör-
nyék hullákkal. Eggyel több vagy kevesebb, 
fel sem tűnik.

A doktor feszélyezetten mozdult, mintha 
olvasna Jóska gondolataiban.

– Megérkeztünk. Kiszállhatsz.
– Hallgass ide, doktorkám! – mondta egy-

szerre Jóska fojtott indulattal. – Te elvetted 
tőlem mindenemet. Elvetted a feleségemet. 
Elvetted a gyerekemet. A lakásom. Az örö-
möm. Az életem.

A doktor a félelem savanyúságát páro-
logtatta ki, de mintha valahonnan mélyről 
rejtett bátorság szállta volna meg, egyszerre 
visszanyerte magabiztosságát.

– Hogy mersz te engem tegezni, te Jós-
ka? Ki jogosított föl rá, hogy ilyen hangon 
beszélj velem? Tudod, hány évet küzdöttem 
azért, hogy orvos legyek? Te bányász vagy, 
de én orvos, érted-e?

Jóska sértődötten nyelt egyet, keze olyan 
erősen szorult ökölbe, hogy bőrének fehérsé-
ge már-már halotti maszkra emlékeztetett.

– Lehet bármilyen tanult ember – szi-
szegte. – Attól még nyomorult tolvaj. Meg-
fosztott mindentől ezen a világon.

– Én csak azt fogtam meg, ami már rég 
nem a tied volt. Emesét. De ő talán soha nem 
is volt a tied.

Jóska agya megtelt vérrel, szinte érez-
te, ahogy morog és feszül odabenn a forró 
massza, mint egy vulkán kitörésre készülő 
lávája. Fülében doboltak a megdagadt erek, 
faluk szakadni akart a duzzadó vörös fo-
lyamtól. Nem látta a doktort, nem látta az 
autót, nem látta a vigasztalan utcát. Kihul-
lott emlékezetéből a múlttal együtt a jelen 
és a jövő is. Már csak a forró, lüktető vér 
maradt. 

Nem tudta, hogy került a Zsil fölé, a fa-
gyos partszélre. Lihegett, mint aki hosszú 
utat tett meg. Hátranézett. Ott állt mögötte 
az autó, nyitva maradt az ajtaja. Vajon mire 
vár? Jóska elnézett a Zsil fölött. A levegő 
acélszürke volt. A hideg szél belemetszett az 
arcába.

Talán elveszek egy momorlán nőt. Azok 
jó feketék, igaz, mindig savanyú a szaguk, 
de legalább jólelkűek. Tisztességesek. Akkor 
magyarul sem kell szólnom senkivel. Gon-
dolkodnom sem kell. Az is lehet, hogy kime-
gyek Spanyolba. Igen. Az is lehet.

És a Zsil vitte a hullákat. Az alkony ba-
rátságtalan, nyomott szürkeséggel szállt le 
a bányaságra, mint lomha téli madár, kiter-
jesztett, tépett szárnnyal.

Petrilla–Szombathely, 1994–2008.
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Kapitány Máté

Szemben a sárkány

Otthon, a falunkra volt kiszögezve az a 
festmény, amin a szengyörgy ledöfi a sárká-
nyt, ami inkább egy kutyafejű kígyó volt, 
szerintem, nem pedig sárkány. A szengyör-
gyön fényes, fekete páncél volt, a kezében 
meg hosszú dárda, azt szúrta bele a sárkány 
pofájába, a vér pedig úgy repült elő a sebből, 
mint a konfetti, vérszalagok jöttek elő a lyuk-
ból, amit a dárda ütött.   

A szengyörgy egy izmos, fehér lovon ült, 
a ló két lábra ágaskodott, megijedt a sárká-
nytól, ami pedig sokkal kisebb volt, mint 
ő. A sárkány csak kushadt a földön a kígyó 
testével, aztán várta a döfést. A szengyörgy 
arca hasonlított az enyémhez, ugyanolyan 
csupasz volt, meg ugyanúgy húzta össze a 
szemöldökét, a nagy igyekezetében, ahogy 
én szoktam, állítólag. Kicsit lányos volt az 
arca, ahhoz képest meg főleg, hogy megölt 
egy sárkányt, azt hittem, legalább szakállas 
volt, mint apukám. Sokat nézegettem azt a 
festményt, hiába volt csak másolat, attól az 
még ugyanaz a festmény volt, a szengyörgy 
meg kezdett olyan lenni nekem, mintha, 
mondjuk, a bátyám volna. Szengyörgy meg 
a sárkány mögött a képen egy szűszlány 
imádkozott, vagy micsoda. Azért imád-
kozott, hogy a szengyörgy megmentse a 
sárkánytól, és mivel a szengyörgy megölte 
a sárkányt, ezzel együtt a lányt is meg-
mentette.

Addig-addig nézegettem ezt a képet, ad-
dig-addig szorítottam ökölbe a kezem a dol-
gát végző dárdát látva, hogy egy nyáron vé-
gül elhatároztam, szengyörgy leszek. 

Ehhez kellett egy dárda, kellett egy 
páncél, és főként kellett egy sárkány. A 
lóval és a szűszlánnyal különösebben nem 
foglalkoztam, gondoltam, nem az a lényeg. 
Hanem a sárkány.

A sárkány. Csakis az.
Én is lyukat akartam ütni rajta, én is 

bele akartam szúrni egy nagyot, én is látni 
akartam a bodorodó vérnyelveket. Keresni 
kezdtem ezért a sárkányt. 

A dárdámat gondosan eldugtam a szül-
eim elől, mert ők úgyis azt mondták volna 
rá, hogy túl veszélyes. A kettővel mellettünk 
lévő kertben találtam a magas fűben, annak 
a rozoga háznak a kertjében, ahol már senki 
sem lakott. A dárda hosszú, sima bot volt, a 
végén tűhegyes pengével. Mikor a pengén 
végighúztam az ujjamat, az rögtön elvágta, 
anyukámnak azt mondtam, hogy kukorica 
csuhéja vágott meg. A dárdát a házunk 
mögötti farakás közé dugtam, a farakáshoz 
egészen télig senki sem nyúl, ott biztos he-
lyen volt a dárda. 

A páncélom mondjuk nem volt olyan 
fekete, mint a szengyörgyé, korommal ken-
tem be az egészet, az meg helyenként lekopott 
róla, meg szétmaszatolódott, de azért így is 
nagyon szép lett. Különben két fémlemezből 
állt, amit a hasamra, meg a hátamra tettem, 
aztán két szíjjal a törzsemhez rögzítettem 
őket. Sisakra, glóriára nem volt szükségem.

A szomszéd gyerek egyszer meglátott a 
fegyverzetemben, és megkérdezte, hogy mit 
csinálok, mire készülök, én meg azt mond-
tam neki, hogy ha nem kotródik el gyorsan, 
akkor megölöm a dárdámmal, és figyelmez-
tettem, hogy senkinek se merjen szólni arról, 
hogy én vagyok a szengyörgy.

Eleinte a gyíkokra kezdtem vadászni, mert 
úgy gondoltam, hogy azok valamelyike eset-
leg megnőhet, sárkánnyá nőhet, azt pedig 
mindenképpen meg kellett akadályoznom. 
Sok gyíkot megöltem azon a nyáron, a 
legtöbbet kövekkel, mert a dárdámhoz túl 
aprók voltak. A kertész, Sanyi bácsi na-
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gyokat röhögött rajtam, ahogy a gyíkokat 
kergettem, ez igen felbosszantott, mert a 
Sanyi bácsi csak egy agyalágyult, részeges, 
vén disznó, azt mondta az anyukám, akkor 
meg hogy mer rajtam nevetni, mikor én a 
sárkányölő vagyok. 

De a gyíkokról letettem, mert azt azért 
én is hamar beláttam, hogy azokból bizony 
nem lesz egyhamar sárkány. 

Volt a házunktól nem messze egy magas 
téglafal, ahol esténként pattanásos nagyok 
szoktak lábat lógatni, meg vizelni, meg 
szűszlányokkal beszélgetni, de napközben 
nem voltak ott, úgyhogy olyankor az enyém 
volt a fal. Vigyáznom kellett, ha mezítláb 
mentem oda, mert üvegszilánkok voltak 
mindenütt, azokat kerülgetve jutottam el a 
fal tövébe, aztán meg ügyesen felkúsztam a 
kiálló téglákon a tetejére. A téglafal tetejéről 
szoktam körbefigyelni a vidéket, hátha va-
lahol meglátom a sárkányt, esetleg az égen, 
mert még az is lehet, hogy repülni is tud a 
dög. Néha egy-egy távoli repülő megtévesz-
tett, néha már azt hittem, valóban sárkányt 
látok, de az égről meglehetősen rövid időn 
belül letettem.

A fal egy domb tetején volt, odalent na-
gyon messzire el lehetett látni. A dárdámat 
a fal mögött hagytam a földbe szúrva, de kö-
zel magamhoz, hogy ha esetleg használnom 
kell, gyorsan kézbe vehessem. 

Dél körül, amikor a legnagyobb volt a me-
leg, mindig erősen izzadtam a kormos páncé-
lom alatt, ami fel is hevült a napon, aztán 
csak úgy égette a bőrömet. De nem vettem 
le, szengyörgyöt még nem látták páncél 
nélkül, azt hiszem.  

Hova fogok döfni a sárkánynak, ezen is 
sokat gondolkoztam. A szívét kellene eltalál-
nom, de azt nem lehet biztosra tudni, hogy 
hol van neki a szíve. Lehet, hogy a fejét kel-
lene levágnom, mert az különösen veszé-
lyes része a sárkánynak. Megharaphat, vagy 
tüzet fújhat rám. Egy pajzs nem ártott volna, 
az megvédhetett volna a bajtól, de most már 
késő. Most már nem fogok pajzsot fabrikálni 

magamnak. Fogom majd a dárdát, és egy-
enest a torkába vágom neki, a szíve és a feje 
közé. Így fogom megölni a szörnyeteget.

Ebédnél apukám kérdezte, hogy miért 
sültem le olyan furcsán, miért olyan fehér a 
hátam, meg a mellkasom. Nem válaszoltam 
neki, nem jutott eszembe semmi jó ötlet. 
Inkább csak ettem tovább, figyelve, hogy a 
tenyeremen ne vegyék észre a dárdaszorí-
tásból keletkezett vízhólyagokat. Nem tud-
hatják meg, hogy ki vagyok. Majd ha már 
legyőztem a sárkányt, majd akkor megtud-
hatják.

Aznap éjszaka felébredtem, mert egyrészt 
szomjas voltam, másrészt meg pisilnem kel-
lett. Éjszaka nagyon sötét szokott lenni a 
lakásunk, még nyáron is, szinte semmit se 
látni, ilyenkor tapogatózva tudok csak ki-
menni a vécére, lépésről lépésre. Azt visz-
ont már rég megtanultam, hogy mikor kell 
nagyobbat lépni, mikor kisebbet, mikor kell 
átlépni egy-egy tárgyat, vagy mikor kell 
előrenyújtott kézzel ajtót nyitni. 

Végeztem már a vécézéssel, és éppen a 
pohár vizet ittam, amikor meghallottam azt 
a hörgést. Nagyon megijedtem, a poharat 
olyan erősen szorítottam meg, hogy majd-
nem eltörött. Annyira megijedtem, hogy 
fázni kezdtem, remegtek a lábaim a hidegtől, 
pedig olyan fülledt volt az éjszaka, hogy ko-
rábban a takarót is lerugdostam magamról, 
mert nem tudtam aludni tőle. Moccanni sem 
mertem. Aztán újra felhördült a sárkány, 
mert ő volt az, abban biztos voltam. A ravasz 
dög olyankor dugta elő a pofáját, amikor nem 
számítottam rá. Még a szagát is érezhettem, 
ha nagyon odafigyeltem: sós szaga volt, mint 
az izzadtságnak.

A dárdám nagyon messze volt, kint a 
farakásba rejtve, a páncélom az egyik kerti 
fa tövében. A pizsamámban esélyem se volt 
ellene, így aztán csak annyit tehettem, hogy 
mozdulatlanul kivárom, míg elmegy. A 
lépteit nem hallottam, karmainak karistoló 
zaját sem, tehát még nem ment el, még nem 
mozdult meg ő sem. Hajnalig álltam egy-
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helyben, a pohárral a kezemben, libabőrös 
testtel. Csak akkor mertem visszarohanni 
az ágyamba, és a pokróc alá bújni, mikor vi-
lágosodni kezdett a lakás, és láthattam, hogy 
a sárkány valahogy mégiscsak eloldalgott. 
Legközelebb, fogadtam meg, legközelebb vé-
gzek vele.

Egy-két napig aztán direkt felébredtem 
éjszaka, hogy hozzászokjak a sötéthez is. 
Lefekvés előtt jó sokat ittam, hogy majd 
felriadjak az álmomból, hogy majd virrasz-
thassak, és edzeni tudjam magam. Egyre 
kevésbé féltem, egyre kevésbé tartottam a 
szörnyetegtől, készenlétben guggoltam a 
fal közelében, hogy hátba ne támadhasson. 
Éreztem, hogy már bátrabb vagyok, noha a 
hörgést ezeken az éjszakákon nem hallottam 
újra. Gyere csak, gyere, sárkány, még egysz-
er nem fogsz meglepni.

A fal tetején állva hunyorogtam, a messz-
eségben mozgott valami feketéllő forma, azt 
lestem. A fény időnként megtört rajta, ilyen-
kor jól a szemembe vájt a ragyogása. A sötét 
valami nagyon gyorsan haladt, és morogva 
jelezte közeledtét. Nem láttam tisztán, nem 
tudtam rendesen kivenni az alakját, még az 
is lehet, hogy csak egy autó volt, de éppen-
séggel lehetett a sárkány is. Annyi mind-
enesetre biztos, hogy a házunk felé tartott, 
egyenest. Leugrottam a falról, kiszakítottam 
a naptól kiszívott földből a dárdámat, és ro-
hantam hazafelé, amennyire a súlyos páncé-
lom engedte. Anyukám és apukám is otthon 
volt, nyári szabadságon, őket is meg kellett 
azért védenem a sárkánytól.

A dárdát most nem a farakásba bújtattam, 
hanem közelebb, a ház falának támasztva, 
az egyik ablak alá, hogy sietve elérhessem 
majd. A páncélt a teraszon lévő háncsfotel 
mögé csúsztattam, aztán futottam csak be a 
házba. 

Apukám és anyukám az ebédlőasztalnál 
ültek, előre dőlve a székükön, arcukat 
egymáshoz közelítve pusmogtak. Nem vet-
ték talán észre, hogy ott vagyok, mert ug-
yanúgy suttogtak tovább, pedig tudták, 

hogy engem bosszant, ha suttognak, és én 
nem hallom, mert olyankor biztos mindig 
rólam van szó.

Nem sejtették valószínűleg, hogy veszély-
ben vannak, de az is lehet, hogy pont azért 
beszéltek olyan halkan, mert valahonnan 
mégiscsak megtudták, hogy nagy veszély 
leselkedik rájuk. Figyelmeztetnem kellett 
őket, hogy elrejtőzhessenek. Anyu, apu, 
szóltam oda hozzájuk, erre eltávolították 
egymástól az arcukat, és felém fordultak. Az 
anyukámnak nagyon szomorú volt az arca, 
meg beesett, apukámnak meg mintha lek-
onyult volna a bajusza. Jön a sárkány, mond-
tam nekik, jön a sárkány, vigyázzatok! 

Anyukám felállt a székből, megtámasz-
kodott a térdén, mikor felállt, mintha valami 
öregasszony volna, majdnem nevettem is ra-
jta, csak aztán mégsem nevettem, mert lát-
tam, hogy nincs jó kedve. Odalépett hozzám, 
végigmért, jól megnézte a fűfoltos rövidnad-
rágomat, meg a furcsán lesült testemet, az-
tán azt mondta, hogy eridjek felvenni valami 
szép ruhát, mert jön a nagypapa látogatóba. 

Igen dühös lettem, mert úgy tűnt, hogy 
nem hallották meg, amit az imént mondtam 
nekik. De azért csak megismételtem, hogy 
bújjatok el gyorsan, mert hamarosan itt a 
sárkány, és megöl titeket. Megharap titeket, 
vagy tüzet fúj rátok. 

Apukám is felállt az asztal mellől, de ő 
oda se jött hozzám, hanem kikerült min-
ket, aztán ki a szobából. A teraszra ment rá-
gyújtani, ahelyett, hogy a ruhásszekrénybe 
mászott volna menedéket keresni. 

No, vegyél fel valami ruhát, kisfiam, foga-
dd szépen felöltözve a nagypapát. És már 
tuszkolt is be a másik szobába, ahol a ruháim 
voltak, szanaszét. 

Olyan mérges voltam, hogy megmakac-
soltam magam, nem vettem fel semmilyen 
ruhát, anyukám hiába noszogatott, ha nem 
hajlandók meghallgatni engem, akkor csak 
tépje szét őket a sárkány, haljanak csak meg, 
megérdemlik, ha süketek a figyelmeztetésre. 
Mikor anyukám végre kiment, becsaptam 
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mögötte az ajtót, duzzogva vetettem le ma-
gam a földre, nézegettem kicsit a vízhólyago-
kat a tenyeremen, amik olyanok voltak, mint 
a fagyott dércseppek, közben meg köpködtem 
haragomban, rugdostam a falat. Aztán hir-
telen elhallgattam, csendben maradtam, 
mert odakint, valahol a kertben felerősödött 
a morgás, az a morgás, amit az a sötét valami 
adott ki magából. Aztán abbahagyta, me-
gérkezett hozzánk. Most nagyon erősen fül-
eltem, hátha hallani fogom, ahogy a sárkány 
felüvölt, aztán szétszaggatja anyukámat és 
apukámat, de helyette csak egy öreg bácsi 
gyönge hangját hallottam, a nagypapáét. 

A szomszéd szobában hamarosan neszezés 
következett, cipőtalpak kopogása, széklá-
bak csikorgása. Most már hangosabban jött 
felém a beszéd, ki is tudtam venni, hogy 
miket mondanak. Mindenki olyan szerenc-
sétlenül, akadozva beszélt, mindenki elhaló 
hangon, mindenki fojtottan, mint a színház-
ban a színészek, mikor olyan idegesítően le-
halkítják a hangjukat. Hátha téved, hallottam 
apukám színészhalk hangját, meg aztán azt 
a sokatmondó csöndet, amikor nem szabad 
köhögni a színházban, aztán hallottam a na-
gypapám elvékonyodott, néniszerű hangját, 
hogy nem, nem téved, most már biztos. Az-
tán hallottam, hogy anyukám hozzákezd 
egy mondathoz, de aztán nem fejezi be, mert 
azt hitte, úgy jobban fog tetszeni a közönsé-
gnek, biztos. Aztán a nagypapa magyarázott 
valamit hosszabban, nyugtatgatta, vigasz-
talgatta apukámat és anyukámat, meg hogy 
kérne egy pohár vizet, mert száraz a torka 
nagyon. Anyukám pedig már pattant is, azt 
is olyan hevesen, mint máskor soha, szeri-
ntem a kezeivel is nagy színészköröket írt le 
a levegőben, mikor kisietett a konyhába. 

Apukám, meg a nagypapám egyedül 
maradtak, de nem beszéltek egymáshoz, 
hanem biztos hátradőlve néztek keresztbe, 
vagy mosolyogtak talán, sejtelmesen. 

A dárdám a szobám ablaka mellett volt, 
odakint, de most úgy tűnt, nincsen rá szük-
ségem egy ideig. 

Felvettem az egyik kék pólómat, hogy 
a nagypapa ne kérdezze meg, hogy miért 
sültem le olyan furcsán, aztán lassan kinyi-
tottam az ajtót, és kimentem hozzájuk, 
köszönni.

A nagypapa háttal ült nekem, az asztal-
nál, sokkal kevesebb haja volt, mint mikor 
utoljára láttam, pedig nem is volt az olyan 
régen, a tarkója enyvesen fénylett. Mikor 
meghallotta a lépteimet, óvatosan hátra-
fordult a székével együtt, és rámmeredt. 
Először egészen megijedtem az arcától, mert 
az is nagyon más volt, mint a legutóbb, ak-
kor még nem tudtam, hogy miért, akkor 
még csak megrémültem tőle, meg is torpan-
tam. A nagypapa olyan kesernyésen elmo-
solyodott, mintha kávét ivott volna, a szeme 
viszont különösen, fénytelenül figyelt. Szia, 
nagypapa, szólítottam meg, de nem mentem 
közelebb, mert még mindig féltem tőle. Szia, 
édes fiam, mondta magas hangon, erőtlenül, 
azt hittem, hogy csak viccelődik, azért 
beszél ilyen hülye hangon. Jól telik a nyarad, 
kérdezte, én meg annyit válaszoltam, hogy 
jól, mert azt neki sem mondhattam meg, 
hogy valójában mivel is telik a nyaram, hogy 
valójában kicsoda is vagyok én.

A nagypapa, azt hiszem, még mondani 
akart volna valamit, de akkor viharzott be 
anyukám a pohár vízzel, egyensúlyozva, a 
nagypapának hízelegve a nagy igyekeze-
tével. Apukám egyik tenyerével a másikat 
morzsolgatta, közben meg a nagypapa elvál-
tozott arcát vizslatta. A nagypapa olyan 
lassan és olyan bajlódva itta meg azt a semmi 
vizet, mintha forró szurkot öntöttek volna le 
a torkán. Lenyelni is alig tudta. 

Úgy tűnt, hogy velem valamiért nem na-
gyon akarnak foglalkozni, apukám és any-
ukám is csak a nagypapára figyelt. Nagypa-
pa, szólaltam meg akkor, hogy újra felfedez-
zenek, nagypapa, a sárkánnyal nem szabad 
viccelődni, nem lehet őt semmibe venni. A 
nagypapa szótlan maradt, csak lehorgasz-
totta a fejét, és vett egy nehéz lélegzetet, bic-
centett párat. Anyukám és apukám mogor-
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ván kezdtek kémlelni engem. Sűrű csönd ült 
a vállunkra, kellemetlen, szorító, ami sehogy 
sem tetszett, láttam már, hogy valami nincs 
rendben, valami nincs jól. 

Apukám aztán hirtelen odavetette nekem, 
mint a döghúst, hogy menjek inkább vissza a 
szobámba, játsszak kicsit, foglaljam el magam 
valahogy, majd szólnak, hogyha vacsora.

Gyűlölettel néztem most apukámra, har-
madszorra figyelmeztetem őket, és ők har-
madjára is ugyanolyan ostobák, ugyanolyan 
hitetlenek, mint azelőtt. A nagypapa meg 
hagyja, hogy ez így legyen, és hagyja, hogy 
ezzel az érthetetlen, újfajta gondoskodásuk-
kal körbekötözzék.

Sarkon fordultam, felvetett állal hagy-
tam ott őket, színészkedjenek csak tovább, 
gondoltam, nekem van jobb dolgom is, 
mint ezt nézni. Bezárkóztam a szobámba, 
kulcsra zártam az ajtómat, hogy be se 
tudjanak jönni, még akkor se, ha esetleg 
ki akarnak engesztelni, mert azzal már 
elkéstek. Órákig ücsörögtem a szobámban, 
a tapéta színes rombuszait számolgatva, 
horzsolásaimat, sebesüléseimet nyalo-
gatva, gyógyítgatva, unatkozva, pedig az 
ablakon át kimászhattam volna a kertbe, 
felkapni a dárdámat, vadászni a szörnyete-
gre, végezve feladatomat, de megint anny-
ira mérges lettem, hogy inkább félrerak-
tam a szengyörgyöt. 

Vacsorakor is hiába kopogott be any-
ukám, meg hiába kiabált be hozzám, hogy 
gyere, kész az ennivaló, gyere enni, én 
befogtam a fülemet, hogy ne is halljam 
anyukám reszkető színészhangját, mert 
ez még mindig az az átkozott színészhang 
volt, ezért nem is feleltem neki, nem is jöt-
tem ki a szobámból, szóval végül nélkülem 
vacsoráztak, halkan, evőeszközt csorbít-
va, keveset beszélve. Kicsit azért remé-
nykedtem benne, hogy esetleg még egyszer 
megpróbálnak rávenni, hogy én is egyek 
velük, mert kezdtem erősen megéhezni, de 
ők valószínűleg újra elfeledkeztek rólam, 
hiszen többet nem szóltak. 

Közelebb másztam az ajtóhoz, aztán fülel-
ni kezdtem, hátha meghallom, hogy a kony-
hán miről társalognak. Nagy bosszúságom-
ra csak nyomott, értelem nélküli szóömleny 
préselődött át a kulcslyukon, egészen addig, 
míg nagypapám csoszogó léptekkel vissza 
nem tért a szomszéd előszobába, és tréfának 
szánt cingár hangján közölte anyukámmal 
és apukámmal, hogy most szeretne kicsit 
egyedül kimenni a teraszra, az esti levegőre. 
Nyílt a teraszajtó, csukódott a teraszajtó, egy 
pillanatra hideget húzott be a huzat, a kony-
hában édesanyám és édesapám a vízcsap 
nyáladzásán tűnődhetett.

Most sokáig fölöslegesen tapasztottam 
fülemet az ajtóra, semmi sem történt a másik 
oldalán. Aztán belém hasított a félelem, hogy 
a nagypapa talán azért ment ki a szabadra, 
hogy elvegye a páncélomat és a dárdámat, ta-
lán rájött, hogy titokban szengyörgy lettem, 
és helyettem talán ő akarja legyőzni a sárká-
nyt. A sárkányt, aki korábbi morgó közeledte 
után rejtélyesen eltűnt. 

Felugrottam hát, az ablakhoz rohantam, 
a dárda még ott volt, tehát előbb a páncélt 
veszi el, suttogtam, gyorsan zokniba bújtam, 
kinyitottam a zárat, az ajtót kicsit megemelve, 
hogy ne nyikorogjon, kiléptem a szobából, 
aztán már osontam is ki a terasz felé, hogy 
anyukám és apukám ne vegyen észre. 

Odakint az este igen hűvös volt, esetleg 
cipőt kellett volna húznom, de már nem 
lopóztam vissza, mert sürgetett az idő. A 
páncélt a háncsfotel mögé rejtettem, már 
mentem is volna érte, hogy biztonságba he-
lyezzem, amikor megláttam, hogy a háncs-
fotelben ott ül a nagypapa lehunyt szemmel, 
szürkén, a karfába kapaszkodva. Nyílván 
nem találta meg a páncélomat, nyílván letett 
a lopásról, azért volt most olyan csalódott. 
Azért, gondoltam, a páncélt mégsem hagy-
hatom ott, közvetlenül mögötte, hiszen a 
szerencsém nem tarthat ki örökké, egyszer 
úgyis fel fog figyelni rá. 

Jó recsegős teraszunk van, puhán kellett 
járnom rajta, hogy ne keltsek feltűnést. A 
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lábamat ezért inkább csúsztattam, mintsem 
emeltem, csúszkálva közeledtem a háncs-
fotel és nagypapám felé. Nagypapám nem 
nyitotta ki a szemét, bár az arcára nemi-
gen mertem még most se ránézni, olyan 
iszonyatos volt rajta valami. Odaértem a 
háncsfotelhez, nagypapámhoz és a páncé-
lhoz. Visszafojtottam a lélegzetemet is, 
mikor megfogtam, hogy a páncélt kihúz-
zam onnan. 

Aztán egész testem összerándult a 
rémülettől a kéz érintése és a hang mi-
att, hogy mit csinálsz itt, édes fiam. 
Nyöszörögve szólt a nagypapa, kerepelve. 
Mivel görcsbe rándult a torkom, nem tud-
tam beszélni, így felelni sem, de nagy-
papám szemébe néztem, és a szeme után 
arcának többi részén is végiggörgettem 
pillantásomat. Most jobban szemügyre 
tudtam venni, most ki tudtam vizsgálni, 
hogy mi változott meg rajta. 

A két szem nagyon összeszűkült és 
besüppedt üregébe, azok mélyén pislákoltak 
fekete csillogással, töppedtre húzva a körül-
öttük lévő bőrt, mintha súlyuk volna. Az 
orron a két lyuk komoly hatalmat kapott, 
szinte elnyomták a cimpákat, és jelentéktel-
enné tették a nyerget is, olyanná váltak, mint 
a világot bekebelező feneketlen üregek. A 
száj szárazon ugrott össze, bordó repedések-
kel üzérkedett, szűk rést hagyva csak a hörgő 
hangoknak, amik olyan forrón törtek elő na-
gypapám szájából, hogy azt lehetett hinni, 
tűz izzítja őket. A kopasz fejbúbról bőrredők 
sora ereszkedett alá, rálógva a kikopott 
szemöldökre. 

Borzalmas volt ez az eltorzult arc, ez nem 
nagypapám arca volt. Ez nem az ő arca volt, 
ez a rút pofa, ez a megcsúfolt arc, nem az 
övé volt. Akkor döbbentem rá arra, ami ad-
dig csak motoszkált bennem, ami addig csak 
agyam peremén futkosott. Hogy amit látok, 
az valójában nem nagypapám arca. Hanem 
a sárkányé.

Ez a sárkány arca volt, abban a pillanat-
ban ez teljesen világossá vált számomra. A 

sárkánnyal néztem szembe, ott volt előttem, 
csak eddig nem jöttem rá, csak eddig el tu-
dott bújni előlem valahogy. A sárkány el-
ragadni készült nagypapámat, a sárkány a 
nagypapám testébe költözött, és most onnan 
szívta befelé az ő arcát.

Kétségbe estem, nem tudtam, mit kel-
lene tennem. A festményen a szengyörgy 
csak fogja a dárdáját, fogja, azzal belevágja 
a sárkány pofájába, aki igazából csak egy 
kutyafejű kígyó, semmi több. De ez itt, 
velem szemben, ez más sárkány volt, ebbe 
nem döfhettem dárdát, ez sokkal hatalmas-
abb volt a kutyafejű kígyónál. 

A szörnyeteg nem támadott rám, nem 
harapott meg, és nem fújt rám tüzet, csak na-
gypapám elkeseredettségével fölényeskedve 
bámult rám, fekete szemekkel. 

A szorítás engedett a torkomban, de a 
lábaim odafagytak a terasz faburkolatához. 
Mit csináltál a nagypapával, kérdeztem 
alázatos rettegéssel a sárkánytól, aki párás 
fújtatásával nedvessé tette homlokom. 

A sárkány hosszasan gyönyörködött 
viszolygásomban, bizonyára élvezte 
legyőzhetetlenségét, meg azt, hogy a nagy-
papa szemeivel gúnyoskodhat a szengyörgy 
kárára. Aztán megszólalt, és azt felelte, hogy 
nem kell félned tőlem, kicsi fiam, nem kell 
tartanod tőlem, a nagypapád vagyok most 
is, én vagyok az, de ha nem akarsz, nem kell 
beszélgetned velem. Ravaszkodott a sárkány, 
hazugsággal igyekezett félrevezetni, de én 
már tudtam akkor az igazat, tudtam, hogy 
mi történik, mégsem tehettem semmit, ez 
pedig olyan gyötrelmes érzés volt, hogy 
könnyezni kezdtem, mint mikor erős a 
szembeszél. 

A sárkány felém lendítette nagypapám 
szederjes, aszott kezét, a fejemet akarta el-
találni vele, a fejemet támadta meg, de én 
gyorsabb voltam nála, és félrerántottam ma-
gam. Nem tudlak megölni, te szörnyeteg, azt 
sziszegtem, és most már mozgott a lábam, 
úgyhogy arrébb szaladtam. Nem tudlak 
legyőzni, nem tudlak. 
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A nagypapa mélyre süllyedt szemei 
fájdalommal követték távolodásomat, az-
tán lecsukódtak. Hátradőlt a háncsfotelbe, 
térdei remegve mutatták, hogy a sárkány 
éppen odabent okádja rá mérges tüzét. 
Leszegett kezekkel álltam a terasz távolabbi 
sarkában, úgy figyeltem a nagypapa meg a 
sárkány viadalát. Aztán már nem tudtam 
tovább nézni, megfordultam és elszalad-
tam, ki a kertbe, egyenest a dárdámhoz, 
felkaptam a fal mellől, és szaladtam vele 
minél messzebb a terasztól, meg a kerttől, 
meg a nagyapámtól és a sárkánytól, hogy a 
szörnyeteg ne röhöghessen rajtam, mond-
ván, hogy még dárdád is van, és úgysem 
tudsz legyőzni engem. 

Rohanvást a fal felé úgy határoztam, hogy 
anyukámnak és apukámnak nem fogok szól-
ni többet a sárkányról, mert nem akartam, 

hogy ők is megtudják, hogy a nagypapám 
lett a sárkány, hiszen akkor lehet, hogy el-
pusztítják őt. 

A falhoz érve lelassítottam, mert ott ültek 
a pattanásos nagyok, mutogattak rám, meg a 
dárdámra, és kérdezgették kacagva, hogy te 
meg kinek képzeled magad, kispöcs, jános-
vitéznek, vagy kinek, én meg szörnyű nagy 
haragra gerjedtem, és felkiáltottam, hogy 
szengyörgy vagyok, a szengyörgy vagyok, 
azzal fogtam a dárdát, és elhajítottam, át a 
falon, a messzeségbe, hogy soha többé ne is 
lássam. 

A pattanásos nagyok erre nem tudtak mit 
mondani, még csak nem is röhögtek, hanem 
csak bámultak rám, bámulták lassú lépései-
met, ahogy otthagytam őket, meg ahogy azt 
hajtogattam az útnak, hogy szengyörgy va-
gyok, én a szengyörgy vagyok.

Gyorsan és szelíden fejbe vágta... 
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Rab István

Az élet rendje

Eszter temetése után, amikor Emil apó 
hazaért a panelház hetedik emeleti lakásának 
nagyobbik szobájába, egy ideig bénultan ült 
a fotelben, s amikor hallotta, hogy Klárika 
is megérkezett a férjével és az unokájával, 
kiment az erkélyre, mert egyedül szeretett 
volna maradni. Régebben a panoráma lát-
ványa mindig megnyugtatta, mert a távoli 
hegyek az örökkévalóságot juttatták eszébe. 
Élete párjának halála azonban nagyon vá-
ratlanul érte. Nemrégen még azt tervezték, 
hogy a harmincadik házassági évfordulón 
elutaznak a nászutazásuk helyszínére, egy 
kedves kisvárosba, ahová évek óta gyakran 
visszatértek. Most mindennek vége. „Ez a 
harmincas szám, csak ez ne lenne” – gondol-
ta, amikor az előtte száz méterre elterülő ha-
lott gyárra pillantott. A gyárkémények, mint 
a pont nélküli felkiáltójelek, arra figyelmez-
tették: „egyszer minden megszűnik, még te 
is.” Gondolataiba mélyedve a négyéves uno-
kája zavarta meg, aki kezét magasba nyújtva 
kérte, vegye ölébe, ahogyan mindig szokta. 
Felvette a kisfiút, szorosan magához ölelte. 
Tudta, mi lesz a kérdése:

– Apóka, melyik a te kéményed?
Nehezére esett felelni, noha tudta, ezút-

tal sem kerülheti el a választ, mint mindig, 
most is egy kéményre rá kell mutatni, majd 
az újabb kérdésre ki kell találnia egy mesét, 
amely arra a kérdésre ad választ, hogy most 
miért nem füstölnek a kémények.

– A mai naptól nincs már kéményem – fe-
lelte Emil apó. A kisfiú tágra nyílt szemmel, 
csalódottan nézett nagyapja arcába.

– Már nem az enyém – mondta Emil apó, 
s mivel a kisfiú nem elégedett meg a válasz-
szal, Emil apó még hozzátette: – elvették 
tőlem. A kisfiú arcán most még nagyobb 
csalódottság volt, mint az előbb; lecsúszott 

nagyapja öléből, és benyargalt a szüleihez. 
Emil apó a hegyek felé nézett. Arra gon-
dolt, a harmincas szám egész életében víz-
választó volt: harmincéves korában házaso-
dott, éppen abban az évben, amikor mérnö-
ki diplomáját megkapta. Visszaemlékezett 
arra a kis esztergályos inasra, aki bekerült a 
nagy gyáróriásba, ahol apja, anyja és mind-
két fiútestvére dolgozott, s ahonnan éppen 
harminc év múlva mondtak fel neki, miu-
tán az egész gyáregységet a harmadik tu-
lajdonos végleg bezárta. Akkor is pontosan 
ezt érezte, mint most: a múlttal nemcsak a 
jelen, de a jövő egy darabja is megszűnik. 
A kisfiú egy autóval ismét mellette termett, 
de ezúttal már nem kéredzkedett fel az ölé-
be. Emil apó felvette, és a távoli hegyek felé 
mutatott.

– Elcseréltem a kéményemet a hegyekre. 
Mi a véleményed, jól tettem?

A kisfiú az autó kerekeit pörgette zavará-
ban, látszott rajta, azon gondolkodik, megér-
te-e elcserélni, de Emil apó segített a meg-
oldásban:

– Neked adom, ha már nem leszek.
Klárika, a lánya állt meg mellette. Máso-

dik gyermekével volt áldott állapotban, s alig 
néhány nap választotta el attól, hogy világra 
hozza.

– Apus, arra gondoltam, ha megszületik 
a pici, cserélhetnénk szobát. Te átmennél a 
nagyobbik félszobába, hiszen…

Emil apó letette az unokáját, szeretettel 
átölelte leányát, és azt mondta:

– Éppen szólni akartam, hogy ez a ter-
vem. 

Másnap Emil apó tehát átköltözött a 
középső szobába, s ezután esténként nem 
a város fényeiben és a panorámában gyö-
nyörködött, hanem bekapcsolta a televíziót. 
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Négy éven keresztül egyszer sem ment ki 
a teraszra, mert nem akarta zavarnia a fi-
atalokat.

Amikor Dorka, a harmadik unoka is meg-
született, Klárika arra kérte Emil apót, köl-
tözzön át a konyha melletti legkisebb szobá-
ba, mert vejét, aki buszsofőr, zavarja a kislány 
éjszakai sírása, ezért hajnalonként fáradtan 
indul munkába. Emil apó összeszedte hát a 
legszükségesebb holmiját, és berendezkedett 
az alig két méter széles helyiségben, s mind-
azokat a féltve őrzött emlékeit, amelyek nem 
fértek el, levitte a közös tárolóba. Miként vár-
ható volt, Dórika a középső szobában, a két 
fiút sem hagyta pihenni, ezért Klárika mi 
mást tehetett, mint a gyerekágyat átvitette 
Emil apó szobájába, s arra kérte, engedje meg, 
hogy a kisbaba ott aludjon. Az alig két méter 
széles helyiségben egy heverő, egy éjjeliszek-
rény, valamint a tévéállvány fért el. Ezúttal 
a gyerekágyat a tévé helyére tették, a tévét 
meg az éjjeliszekrényre, s a néhány könyv, 
régebbi levelezései, fényképei, amelyek az 
állványon foglaltak helyet, spárgával átköt-
ve egy cipődobozba kerültek, és mindezeket 
az állvánnyal együtt levitték a tárolóba. Ez-
után, ha Emil apó esténként nézni akarta a 
tévét, a konyhából kihozta a hokedlit, az ajtó 
elé helyezte, és onnan nézhette volna az esti 
híradót, természetesen csak akkor, ha Dorka 
baba engedélyezi. Márpedig a kisbaba több-
nyire nem járult hozzá, tekintettel arra, hogy 
fél nyolcig aludt, azután következett a vacso-
ra. Klárika elfoglalta hát Emil apó ágyát, 
amelyre kirakta a Liberó-pelenkás zacskót, 
a szoptatáshoz nélkülözhetetlen valamennyi 
kelléket, úgymint mellmosó zsebkendőt, tej-
szívó készüléket, valamint a böfiztetőkendőt. 
Azonban a neheze csak ezután jött, ugyan-
is Dórika vacsora után azonnal nem aludt 
el, miként egy átlagos babától ez elvárható, 
hanem ellentmondást nem tűrve követel-
te ki magának a szórakoztatást, ezért, amíg 
Klárika a másik szobában az iskolás unoka 
házi feladatával volt elfoglalva, addig Emil 
apónak kellett őt szórakoztatni. Hagyomá-

nyos módon eleinte a kis Balázzsal próbálta 
lekötni a kislány figyelmét, azonban Dórika 
már a vers első két szavának hallatán tilta-
kozást jelentett be, ami abból állt, hogy két 
kis kezével úgy hadonászott, mintha zászlót 
lengetne. Ezután a csiricsáré csörgő követke-
zett. Dórika már a csörgő puszta látványától 
éktelen bömbölésbe kezdett. „Talán ölbe kel-
lene őt venni” – mondta eleinte Klárikának, 
de az édesanya, az előbbi két gyermeke neve-
léséből okulva, a két perc böfiztetésen kívül 
szigorúan megtiltotta Emil apónak, hogy öl-
ben tartva dajkálja, mert nem akar végképp 
a gyermekei rabszolgája lenni. „Hagyd csak 
nyugodtan a helyén a kis agresszort, majd ha 
belefárad, elalszik” – mondta az édesanya. 
Tekintettel arra, hogy Emil apó semmiben 
nem osztotta a liberális életszemléletet, no 
meg azért is, mert ha bekapcsolta a tévét, egy 
mukkot sem értett Dórika bömbölésétől, 
ezért Emil apó további szórakoztatáson törte 
a fejét. Az etyele-petyele mintegy két percig 
kötötte le a kislányt, ám a prüprüprü csücsö-
rített változata roppant tetszett neki, kivált-
képpen, ha közben mindenféle grimaszokkal 
fűszerezte. Ilyenkor Dórika csillogó szeme 
kikerekedett, gőgicsélt, s ami a legszebb volt 
benne, éppen úgy csücsörített, mint Emil 
apó. Dórika fél tíz körül végre elaludt, s ez-
után Emil apónak már lehetősége lett volna 
megnézni az esti híradót, ha a fáradtságtól el 
nem aludt volna.

Amikor Emil apót főnöke behívatta az 
irodába, s közölte vele, hogy a vállalkozá-
suk csődöt mondott, ugyanis már a második 
tervért sem fizette ki a megrendelő a bért, 
ezért holnaptól választhat: előrehozott nyug-
díjaztatását kéri, vagy közös megegyezéssel 
felmond. Emil apó egy másodpercnyi meg-
fontolás után döntött: nyugdíjba megy, és az 
évi rendes szabadságát már holnaptól igény-
be veszi. Este elkészítette hát a reggeli uta-
záshoz szükséges kellékeket, s amikor Dórika 
reggel öt órakor jelezte, hogy elérkezett a 
reggeli időpontja, már felöltözve kopogott be 
a szülők szobájába, miként két hónapja ezt 
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minden reggel megtette. Mielőtt Emil apó 
kilépett a lakásból, suttogva kioktatta kislá-
nyát, hogy reggeli után leghatékonyabban a 
prüprüprüzéssel lehet lekötni Dórikát.

– De Apa! Miért mondod el ezt most ne-
kem?

– Nyugdíjba megyek, kislányom. A mai 
naptól szabadságon vagyok, ezért most ki-
megyek a víkendházba. Egész nyáron alig 
voltam, rendbe teszem a kertet, s majd jö-
vök.

Amíg Emil apó a liftre várakozott, hal-
lotta, amikor Dórika befejezve a reggelizést, 
sírni kezdett, s amíg nem érkezett fel a lift 
a hetedikre, abba sem hagyta. Emil apó do-
hogott magában: „hiába mondtam neki a 
prüprüt, nem hallgat az emberre.” Szomorú-
an ült be a piros Suzukiba, mert úgy érezte, 
csúful cserbenhagyta a kislányt. Szegény, 
biztos egy órán keresztül abba sem hagyja a 
sírást. Az anyja meg oda sem figyel rá, már 
régen visszabújt az ágyba. Mi lesz, ha meg 
sem böfizteti, aztán a visszanyeli, s még meg 
is fulladhat tőle!

Nehezen érti ezeket a mai anyákat! 
Hagyják, hogy ez az ártatlan kis csöppség 
egy órán keresztül bömböljön, nem szakad 
meg a szívük. „Hát igen, ezt hozta a libera-
lizmus” – sóhajtott Emil apó, majd kiszállt 
az autóból egy törlőkendővel, hogy megtö-
rölje a szélvédő üveget. Néhányszor felné-
zett az erkélyükre, hátha Klárika segély-
kérően integet neki, s ő akkor meggondolja 
és visszamegy. De a tízemeletes panelház 
egyetlen erkélyéről sem nézett ki senki, 
csak egy-egy ablakban gyúlt ki az ébredést 
jelző lámpafény.

Emil apó egy óra múlva már a víkendhá-
zában aludt, s a Nap már lenyugodni készült, 
amikor felébredt. Sötétedésig csak annyi ide-
je maradt, hogy körbejárta az elhanyagolt 
kertet, közben néhány, majdnem két méterre 
nőtt szamárkórót kihúzott, végül lecsípett 
a szőlőlugasról néhány szem szőlőt, amit a 
madarak meghagytak. A tó környékén már 
nem volt ideje szétnézni, csak az előszobá-

ban elhelyezett horgászbotokról készített fu-
tólag leltárt, s megállapította, hogy napokig 
is eltart, amíg a kerti munkálatokat elvégzi. 
Vacsora után leheveredett a díványra, és már 
éjfél is elmúlt, amikor a televízió műsorveze-
tője elköszönt tőle.

Másnap, reggeli után jókedvűen fogott 
munkához. Mire a legközelebbi településen 
delet harangoztak, jóleső érzéssel nézett szét 
a kertben: most úgy nézett ki, mint az első 
időkben, amikor minden hétvégét, és a sza-
badságukat is itt tölthették. Eszébe jutott 
felesége, miután meglátta a szamárkóróval 
és bozóttal telenőtt domboldalt, kerek-perec 
kijelentette, hogy aki ezért pénzt ad, annak 
elment a józan esze, majd visszaült a Tra-
bantba, s addig ott duzzogott, amíg ő átvere-
kedte magát az őserdőn. Eszter fél óra múlva 
elvesztette türelmét, s mindaddig nyomta a 
gépkocsi dudáját, amíg nem ért oda az au-
tóhoz. „Valami baj van, szívem?” – kérdezte 
Emil úr. Eszter – Isten nyugosztalja –, ezt 
Emil apó mindig hozzáteszi, ha rá emléke-
zik, miután meglátta őt, akkora kacagásban 
tört ki, hogy még a könnyei is kicsordultak. 
Emil úr végignézett magán, de a látványon 
ő nem tudott nevetni, ugyanis a nemrégiben 
vásárolt nadrág épségben maradt része tele 
volt szamártövissel.

– Nem gondolod, hogy én majd minden 
hétvégén kibumlizok a telekre, hogy a földet 
túrjam! – mondta a felesége felháborodva, 
amikor elindultak hazafelé a városba, a pa-
nelház hetedik emeletének kényelmes laká-
sába.

– Meglásd, szívem, még hasznát vesszük 
egyszer– mondta Emil úr.

– Legalább megbeszélted volna velem, 
mielőtt ennyi pénzt elköltesz!

– A vállalatom majdnem ingyen adta – vé-
dekezett Emil úr. – Tíz év alatt kell kamat-
mentesen kifizetni. A bolondnak is megéri.

Eszter sóhajtott, s mint mindig, övé volt 
az utolsó szó:

– Annak igen – válaszolta ingerülten, 
miközben irigykedve nézte a Trabant-
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juk mellett elsuhanó, nyugati márkájú 
gépkocsicsodákat. 

Emil úr nem szerette, ha felesége és kö-
zötte békétlenség van, ezért, hogy felvidítsa 
élete párját, megígérte, eladják a Trabantot, 
az árából faházat vesznek, és a maradékból 
részletre vásárolnak egy Suzukit. Legfel-
jebb jobban spórolnak, ami nem esik ne-
hezükre, hiszen egész életükben mindig 
minden tartós használati cikket részletre 
vettek. Eszter kivirult, s egy héten belül 
már minden ismerőse tudta, hogy új autót 
vesznek, méghozzá pirosat, már ki is nézték 
a katalógusból.

A harangszóval egy időben a szomszéd 
telek előtt egy autó állt meg. Érdekes, gon-
dolta Emil apó, még hétvégén sem szoktak 
kijönni, bizonyára komoly okuk lehet, ha 
most itt vannak. Már messziről felismerte a 
szomszédasszonyt. Fekete ruhában volt, és 
miután kilépett az autóból, egy papírlapot 
szegezett a kerítésre. Amikor a kerítés men-
tén lement az úthoz, a nő már messziről in-
tegetett.

– Jaj de jó, mérnök úr, hogy látom – mond-
ta az asszony –, nem tud vevőt a telekre? 
Emil apó értetlenül állt, azonban a fekete 
ruha látványa gyanút ébresztett benne.

– Csak nem a János? – kérdezte.
– De bizony, elment a János. Emil apó 

első gondolata az volt, csoda, ha valaki any-
nyi szeszesital elfogyasztásától, még eddig 
is életben maradt, azonban gondolatait nem 
osztotta meg az asszonnyal, udvariasan ki-
fejezte részvétét, ám amikor megtudta a te-
lek árát, abban a pillanatban megdobbant a 
szíve. Arra gondolt, megveszi a telket, csak 
még egyszer annyit kell hozzátenni a spórolt 
pénzéhez. Maga előtt látta az elbontott kerí-
tést, a gyümölcstől roskadó fákat, és a három 
gyerek önfeledt szaladgálását, amikor hét-
végén együtt lesz a család. Habozás nélkül 
mondta:

– Nusika, én megveszem.
– Maga, mérnök úr? – csodálkozott az 

asszony.

– Igen, én – mondta Emil apó határozot-
tan, és kihúzta magát. – Nagy a család, Nu-
sika. Már három unokám van, s ha hétvégén 
kijönnek, jó nagy hely lesz a pihenésre.

Nusika sóhajtott, zsebkendőjével megtö-
rölte a szemét.

– Mindig irigyeltem magát mérnök úr, 
amiért ilyen családszerető. Maga más em-
ber, mint a Jánosom volt. Őt nem érdekelte 
a telek, inkább szeretett odahaza a tévé előtt 
heverészni, közben itta a napi tíz üveg sörét, 
no meg ami elvitte, a pálinkát. 

Egy hét múlva, amikor véglegesen kilé-
pett a munkahelyéről, Emil apót kellemes 
meglepetés érte. A nyugdíjpénztárban kö-
zölték vele, hogy választhat: vagy egy ösz-
szegben felveszi az eddig befizetett pénzé-
nek szerény kamataival megemelt összeget, 
vagy havi részletekben, a nem túl sok nyug-
díjával kiegészítve. Emil apó a választást 
egy pillanat alatt eldöntötte: egy összegben 
kéri a pénzt.

Két hét múlva Emil apó a mellette lévő 
telek tulajdonosa lett, s ráadásul még maradt 
annyi pénze, hogy Klárikának is adhat, ve-
gyen minden gyereknek ruhát belőle. Dobo-
gó szívvel nyitott a lakásba, tudta, a két fiú 
unoka egyből azt kérdezi, mit hozott, ezért 
egy csomó édességet vásárolt, és egy pezsgőt 
is vitt, hogy megünnepeljék a nagy napot, 
ami egy ember életében egyszer van: hol-
naptól nem csörög az óra.

– Pszt, alszik – mondta Klárika, amikor 
Emil apó be akart nyitni a szobájába. – Fél 
éjszaka nem aludt, és bömböl, ha nem ve-
szem az ölembe. Hetek óta nem alszom ki 
magamat – panaszkodott Klárika.

A pezsgőspohár megemelése közben Emil 
apó tósztot mondott:

– Az unokák egészségére, arra, hogy a 
mai naptól nyugdíjas vagyok, és nem utol-
sósorban arra, hogy szaporodott a család egy 
telekkel.

Klárika szeme kerekre nyílott.
– De Apa! Miket beszélsz?
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– Jól hallottad, kislányom. Megvettem a 
szomszéd telket is, ezután, ha kijöttök, va-
lamennyien kényelmesen elférünk. A gye-
rekek az egész nyarat velem tölthetik, igaz, 
Petike? – mondta Emil apó, és magához 
ölelte a középső unokáját, aki már éppen él-
jenezni kezdett, de édesanyja belefojtotta a 
szót.

– De Apa! Neked elment a józan ítélő-
képességed! Csak nem gondolod, hogy mi 
majd hétvégén a három gyerekkel kibum-
lizunk.

Emil apó letette a pezsgőspoharat. Arra 
gondolt, az öregségnek is van előnye: a böl-
csesség. Felemelte hát ismét a poharat, vejé-
től udvariasságból megkérdezte, hogy megy 
a munkája, aztán benyitott a szobájába. Ész-
re sem vette, hogy a gyerekágy az ő ágya he-
lyén áll, s előtte, a fal mellett egészen az ajtó-
ig vadonatúj komód sorakozik, csak Dórikát 
nézte, aki két karját feje fölé tartva édesen 
aludt. A kislány nyújtózott egyet, majd hir-
telen kerekre nyitotta a szemét.

– Etyele-petyele – mondta Emil apó. 
Dórika erre félrehúzta a száját, nagyot ásí-
tott, aztán kis kezecskéjével hadonászni kez-
dett, mintha zászlót lengetne.

– Prüprüprü…
Dórika szája sírásra görbült, ezért Emil 

apó felvette az ölébe, s csak ekkor vette észre, 
hogy az ágya nincs a szobában. 

– Nem kellett volna felkelteni, most soká-
ig bömbölni fog – mérgelődött Klárika.

Emil apó nem kérdezte meg, hova tették 
az ágyát. Búcsúzóul átadta a gyerekek ruház-
kodására szánt pénzt, majd lehajolt a kislány-
hoz, megcsókolta a homlokát, a gardróbból 
leemelte a bőröndjét, és háromszor fordult a 
parkolóban várakozó autójához.

Klárika búcsúzóul csak ennyit mondott:
– Apa, ezt a vételt igazán megbeszélhetted 

volna velünk.
Emil apó megsimogatta a kislánya arcát.
– Te is szólhattál volna, hogy az ágyamat 

leviszitek a tárolóba.
– De Apa! Csak a helyet foglalta!
Emil apó mosolygott magában, mint 

mindig, ha őszinte szót hall. Búcsúzóul 
megölelte a gyerekeket, vejével kezet fogott, 
megcsókolta Klárikát, végül csak ennyit 
mondott:

–Kislányom, ez az élet rendje.  Vigyázza-
tok magatokra. Nehéz idők jönnek.

A víkendház előtt leállította az autót, és 
leballagott a tó partjára. Szemben a hegy 
felett a Nap nyugovóra készült. Emil apó 
lehajolt, markába vizet merített, mint min-
den alakalommal, ha lejött a tóra. A hegy 
fölött a Napnak csak vékony karimája lát-
szott; a vörösre festett égbolton egy hosszú-
kásra nyúlt sötét felhőt sodort el az útjából, 
mintha meg akarná mutatni, lám, most még 
ő az úr. S valóban, a felhő szót fogadott, 
mert néhány másodperc múlva beleolvadt 
a fölötte elnyúló, bíborvörös színűre festett 
égbe. Ebben a pillanatban a tó felszíne sö-
tétbe borult, és az utolsó fénycsóva is nyu-
govóra tért.

Emil apó a Suzukival beállt a nyaraló 
udvarába, s miután bezárta az ajtót, arra 
gondolt, holnap el kell vinni az autót eladni. 
Szükség lesz a pénzre, mert a faházat télire 
okvetlenül be kell szigetelni. Maholnap itt a 
tél, s a tó mellett, ha feltámad a szél, ebben 
a szimpla faházban még a víz is be szokott 
fagyni a pohárban.
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Jancsó Noémi

Emotikon

(Citromfák)

„A homlokáról, mint valami verejtékcsep-
pek, peregjenek a márványrögök.

A mellét simogatom, dörzsölöm – a lehul-
ló márványpor: áttetsző függöny, éveken át 
tartó márvány havazás.

Arcát faragom, anyajegyeket domborítok, 
ráncokat vések a testébe. Üres szemét na-
ponta megcsókolom, amíg fehér tekintetével 
egyszer visszapillant rám.

A sejtjeit egyenként tervezem meg. Az 
idegszálait külön-külön operálom bele hűvös 
testébe. Ereibe vért fecskendezek, míg egy-
szer csak lüktetni fog a halántéka.

Szájában megpuhítom a márványt, hogy 
nyelve alkalmassá váljon a beszédre. Keble 
mögé nyúlok, és izmos markomba szorítom 
fehér szívét.

Míg egyszer csak megdobban. 
Egy nagyváros felhőkarcolóján, a legfelső 

emelet fölött, a tetőn, fiatal fákon citromot ér-
lel az erős napsütés. Kora délután van, a fény 
már-már szikrázik a márványtömb szirtjein, 
hajlatain. Ilyenkor élvezem leginkább a küz-
delmet, ezekben az órákban gyötröm legszí-
vesebben a citromfák közé helyezett, esetlen 
márványtömböt.

A homlokomról, mint valami márványrö-
gök, peregnek a verejtékcseppek.”

Daniel Ludensi ma reggel is a számítógé-
pe előtt ül, várja, hogy az ápolónő visszajöj-
jön, és felszolgálja neki a reggelit. Ezekben az 
üres percekben arra szokott összpontosítani, 
hogy egy márványszobrot életre kelt, vagy 
egyszerűen arra, hogy aktot fest, pasztellszí-
nekben.

Zenét hallgat és táncol. A nyakát mozgat-
ja, a törzsét ingatja, végtagjai elgyengülten 
hevernek a tolószéken. Így táncol Daniel 

Ludensi, és amíg megérkezik az ápolónő, 
felöltöztet egy avatart. A Hermes messenger 
kijelzi: 

Valentina bejelentkezett. 
Aztán nyílik is a semmiből egy ablak, Va-

lentina köszön.
[Valentina] – Helló, Daniel.
Daniel magára hagyja az avatart, lassan 

gépeli a választ:
[Daniel Ludensi] – Helló, Tina. Mi újság 

nálatok?
[Valentina] – Catherine A-t kapott ma-

tekból. Kicsit izgultunk, ez volt az egyetlen 
tantárgy, amiből nem volt biztos az A. Mi ta-
gadás, elég lusta az én kicsi lányom. De nem 
gond. Kedves gyerek. Azt hiszem, megtar-
tom. Lol.

[Daniel Ludensi] – Mondd meg neki, 
hogy Dan bácsi öleli.

[Valentina] – És nálad, Dan-o? Történt-e 
valami új?

[Daniel Ludensi] – Áh, minden a régi. Ez 
a… nővérke. Nem tudom, mi van vele. Már 
megint késik. Éhes vagyok.

[Valentina] – Aha.
[Daniel Ludensi] – Igen. 16 órát dolgozik 

mindennap. OK, leszámítva a vasárnapot. 
De attól még pontosan ideérhetne. Egyéb-
ként ma éppen vasárnap van, nem? Sokszor 
11-ig nem eszem semmit miatta. Reggel 8-ig 
nálam van, aztán itt hagy néhány órára, éhe-
sen. Ha tőlem függne a dolog, én már 9-kor 
reggeliztem volna.

A Hermes messenger kijelzi:
Nóra bejelentkezett.
Már nyílik is a semmiből a második ab-

lak. Nóra köszön. Danielnek most nincs tü-
relme ehhez a majdnem ismeretlen magyar 
lányhoz. Szűkszavúan válaszolgat, végül azt 
hazudja, hogy el kell mennie néhány percre.
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[Valentina] – Tegnap voltam egy szabad-
téri előadáson Josephfel. Kedves srác. Én 
nagyon hálás vagyok, amiért mindenhová 
meghív, elkísér. Rá mindig számíthatok. 
Szép előadás volt.

[Daniel Ludensi] – Tényleg? Én évek óta 
nem voltam színházban.

[Valentina] – Én is rég voltam utoljára. 
Már el is felejtettem, milyen érzés az, ami-
kor a színészek, néhány méterre tőlem, a 
színpadon szavalnak. Néha olyan erőteljesen 
lépnek, hogy megdobban alattuk a színpad. 
Csodálatos.

[Daniel Ludensi] – Valaki csenget, gon-
dolom, a „nővérke”, Lol. Majd bejön, ha ő az. 
Van nála kulcs. El is búcsúzom tőled, Tina. 
Holnap ugyanitt.

[Valentina] – Jól van, menj csak. Remé-
lem, hozott valami finomat. Szervusz, Dan-
o. Akkor hát… én is megyek, megnézem, 
mivel foglalkozik Catherine.

Valentina kijelentkezett.
Ha Daniel Ludensi időben megsejtette 

volna (és időben felismerte volna, hogy az, 
amit sejtésnek vél, igazság szerint képzel-
gés), hogy ez egyszer nem az ápolónő nyom-
ta meg olyan hosszan a csengőt (így szokta 
jelezni, ki tudja, miért, hogy megérkezett), 
hanem Eva, pongyolában, fehér bőrrel, fia-
talon; akkor talán vette volna a fáradságot, 
hogy tolószékét elirányítsa az előszobáig, 
és egy gombnyomással ajtót nyisson előtte. 
De mivel Daniel csak képzelgett arról, hogy 
Eva végre hajlandó volt ellátogatni hozzá, 
ráadásul pongyolában, azzal a szándékkal, 
hogy fehér bőrét és fiatalságát itt, most egy 
mosolyáért, egy Ludensi-mosolyért cserébe 
sürgősen eladja neki; Daniel ottmaradt ho-
mályos szobájában, ablakokra húzott söté-
títők, falakra erősített hangszigetelők, sötét 
bútorok között.

A szobában egyetlen fényforrás: a számí-
tógép képernyője. Mesterséges glóriát képez 
Daniel ezüstszőke haja köré.

Az ablakok túloldalán verőfényes augusz-
tusi délelőtt.

Eva, amint az ajtó előtt állt és kitartóan 
csengetett, kétszázhuszonkét méterrel a kép-
zelt citromfák alatt tartózkodott gondolat-
ban; abban a pincelakásban, amelyre fehér 
ajtó nyílt, és a névtábla helyére berámázott 
családi fényképet akasztottak ki – ez az ajtó 
egyszerre hasonlított kórházi ágyhoz, sírem-
lékhez és felavatás előtt álló apácákhoz –; a 
dohos fehér felületről fénytelen tekintetek 
bámultak minden irányba; senki, aki ráné-
zett a fényképre, nem kerülhette el e tekin-
tetek valamelyikét.

Eva ott guggolt, gondolatban, a fehér ajtó 
mögött, és öt gyertya okkersárga fényénél 
figyelte apja arcát. Igazság szerint aggódott 
miatta.

Az öregnek napról napra keskenyebb lett 
az arca, ajkai eltűntek a ráncok között, vize-
nyős, fehér tekintetével már semmit sem lá-
tott. Néha nyöszörgött, panaszkodott, hogy 
már nem is a gyomra, hanem a szeme sarka 
sajog az éhségtől.

A rozsdás kályhalapon néhány da-
rab krumpli sült, Eva terhes hasa pedig 
észveszejtve duzzadt, az embrió mindegyre 
nőtt, és mindenekelőtt táplálékot követelt.

Eva azonban szűzies életet élt. Egyetlen 
férfival szeretkezett csupán, ezelőtt néhány 
hónappal, január hetedikén éjszaka, amikor 
túlórázás után, éjfél körül hazafelé sietett; 
nos, akkor történt meg ez a szörnyűség, vá-
ratlanul, egy telefonfülkében.

Eva azonban vallásos életet élt, egyetlen 
este sem felejtett el imádkozni, talán csak 
azon az egy emlékezetes éjszakán nem tette 
össze a kezét és nem rebegett hálaadó imát 
semmiért.

Ugyanakkor Eva szegény, magára ma-
radt fiatal nő volt, akit soha senki nem ta-
nított meg semmiféle mesterségre, egyetlen 
helyen dolgozott csupán, ezelőtt néhány hó-
nappal, januárban, takarító, gépíró, szend-
vicskészítő és kávéfőző kisasszonyként, de 
otthagyta a munkahelyet, mert jönni ké-
szült a gyerek, és sokat kellett túlórázni. 
Eva szegény, magára maradt fiatal nő volt, 
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és nem bírta volna elviselni, hogy az apja 
éhezve haljon meg.

Újra és újra felsorolta magának ellenér-
veit, aztán az utolsó, egyetlen érvvel mindet 
megsemmisítette. Nem tudnám elviselni, 
hogy apám éhezve haljon meg, gondolta vé-
gül; eloltotta az öt, okkersárga fénnyel égő 
gyertyát, mintha attól rettegne, hogy az Úr-
isten meglátja őt a gyertyák fényénél, mint-
ha abban bízna, hogy az Úristen így, a sötét 
pinceszobában nem fogja észrevenni, hogy 
kiveszi tejtől duzzadó bal mellét a pongyo-
lája mögül, és haldokló édesapja ráncos ajkai 
közé dugja. Egy ideig érzi még az apja fogait, 
amint gyengéden érintik a mellbimbót. Az 
öreg szívja a tejet, aztán kiengedi ajkai közül 
a lánya mellét. Eva körülnéz a sötétben, és 
mintha az imént mit sem tett volna, pongyo-
láját a mellére húzza, és tapogatózva keresi a 
gyufát.

Öt gyertya okkersárga fénye világítja meg 
a fiatal nőt és a mosolygó halottat.

Eva csenget, egyébként csend. Még két-
szer, hosszan csenget, aztán elmegy.

Daniel szünetet tart a rajzolásban.
„Megy ez nekem, még mindig úr vagyok 

a vonalak felett” – gondolja elégedetten. Le-
húzza jobb kezéről a fogókesztyűt, énekel. 
Behunyja a szemét, hátradől a székben, fejét 
nekitámasztja a fejtámlának. Pihen. Néhány 
perc után újra betépőzárazza kezén a kesz-
tyűt, amely nélkül már nem tudná megfogni 
a szénceruzát, uralni a rajzolt figurák voná-
sait. És a kép alá írja lassan, vigyázva, gyö-
nyörű dőlt betűkkel, hogy

Caritas Romana.
Nóra üzenetet gépel.
[Nóra] – Daniel! Ott vagy? Visszajöttél?
BUZZ
Daniel Ludensi üzenetet gépel.
[Daniel Ludensi] – Igen. Szia.
[Nóra] – Szia. (mosolygó emotikon)
[Daniel Ludensi] – Hogy vagy?
[Nóra] – Nagyszerűen, kösz. Te?
[Daniel Ludensi] – Jól, csak éhes vagyok. 

(mosolygó emotikon)

[Nóra] – Akkor egyél.
[Daniel Ludensi] – Fogok is, nemsokára… 

Akarod látni a webkamerámat?
[Nóra] – Persze, hívj meg. Sohasem látta-

lak, fényképen sem. Csak öt avatarodat lát-
tam, Lol.

[Daniel Ludensi] – OK.
Daniel Ludensi meghívott, hogy a webkameráját 

nézd. Elfogadod a megtisztelő gesztust?
Nóra elfogadta a meghívást.
Nóra meghívott, hogy a webkameráját nézd. 

Elfogadod a megtisztelő gesztust?
Daniel Ludensi elfogadta a meghívást.
Majdnem egy időben oszlott el a homály 

mindkét webkameráról; egymástól nagyon 
távol eső országokban, két számítógép kép-
ernyőjére kivetült Nóra sötét haja, szeme, 
felcsillant Daniel aranykeretes szemüvege, 
sápadt homloka.

A szobában egyetlen fényforrás volt: a 
képernyő, amely mesterséges glóriát festett 
Daniel Ludensi ezüstszőke hajára.

(Kombiné, csipkeszegéllyel)

Daniel Ludensi lakása. Hajnali hat óra. Az 
ápolónő felkel, megmossa az arcát, fésülkö-
dik (világosbarna haj), felöltözik, a szemhéját 
festi. Reggelit készít, teát főz. Bekapcsolja 
a tévét. Hírek, horoszkóp, reklám. Hogyan 
készítsük el a halhúst? Bobby megtanít! 
Ezeregy halrecept, százharmincegyedik epi-
zód. Hét óra. Az ápolónő belép Daniel szo-
bájába, gyöngéden megérinti a haját, halkan 
megszólítja: „Jó reggelt, Ludensi úr.” – És az 
ápolónő tekintete lángol a haragtól, elönti őt 
a keserűség, mert eszébe jut, hogy, amikor 
felajánlotta Ludensi úrnak, hogy tegeződ-
jenek, ő nem élt a lehetőséggel, igen, hatá-
rozottan visszautasította az ápolónő kedves 
kérését, és azóta is „nővérkének” szólítja őt, 
mintha neve sem lenne, mintha nem volna 
keresztneve, sem családneve, legalább. Sem-
mi, csak foglalkozása. Mintha őt, az ápoló-
nőt csupán ez határozná meg. Hogy Daniel 
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Ludensit ápolja napról napra, óráról órára. 
De csak egy észrevétlenül rövid pillanatig 
tart a tekintet haragja, aztán elmosolyodik, 
Daniel pedig ezalatt jókedvűen rávágja: „Jó 
reggelt, nővérke.”

Az ápolónő unottan Daniel teste alá he-
lyezi a fekete emelőt, segít neki felülni. 
Kitárja a szekrény ajtaját, kivesz egy vilá-
goskék, mosószerillatú inget. Kigombolja 
Daniel pizsamáját. Megnyom egy gombot az 
emelőn. Daniel meztelen teste. Forró, kelle-
mes zuhany. Óriási fekete emelő. Törülköző. 
Begombolja Daniel világoskék ingét. Beülte-
ti a tolószékbe, bekapcsolja a számítógépet. 
Legkésőbb tizenegykor visszajön, csenget, 
ajtót nyit magának, felszolgálja a reggelit.

Daniel bejelentkezik a Hermes messengerre. Hét 
óra tizenkilenc perckor, Connecticut államban.

[Daniel Ludensi] – Szia, Nóra kedves.
[Nóra] – Jó, hogy jöttél, Daniel. Helló… 

kedves. Valami új?
[Daniel Ludensi] – Semmi érdekes nem 

történt errefelé. Álmos vagyok.
[Nóra] – Ja, tényleg. Nálad reggel van, 

hm? Még mindig furcsa, hogy hat óra kü-
lönbség van az itt és az ott között. Nálunk 
már délután van, 1 óra 19 perc.

[Daniel Ludensi] – Hogy telt a napod? 
Merre jártál? Könyvtárban? Kávéházban? A 
városban voltál, barátokkal? Az egyetemen?

[Nóra] – Igen, egyetemen, könyvtárban. 
A haverokkal este megyünk valahová.

[Daniel Ludensi] – Remek.
[Nóra] – Te? Nem tervezel valami jó 

programot mára?
[Daniel Ludensi] – De… megnézek egy 

jó filmet. Dokumentumfilm, Petra ró-
zsaszínű köveiről. Érdekesnek ígérkezik a 
műsorelőzetes alapján.

[Nóra] – Barátok? Te nem mész ki velük 
egy kávéra?

[Daniel Ludensi] – Nem kávézom. Nincs 
is kivel. Egyedül pedig nem megyek.

[Nóra] – Ó, pedig a kávé nagyon finom.
[Daniel Ludensi] – Tudom.
[Nóra] – Tehát ma otthon maradsz.

[Daniel Ludensi] – Igen.
[Nóra] – Nem hívsz meg a 

webkamerádra?
Daniel Ludensi meghívott, hogy a webkameráját 

nézd. Elfogadod a megtisztelő gesztust?
Nóra elfogadta a meghívást.
Nóra meghívott, hogy a webkameráját nézd. 

Elfogadod a megtisztelő gesztust?
Daniel Ludensi elfogadta a meghívást.
Daniel szemüvege, fehér homloka, puha 

arca, nyaka… fekete fejtámla a feje mögött. 
Világoskék inge. Mosolya. Légzése. Fogai. 
Álla. Füle. Ezüstszőke haja. Daniel vonzó 
férfi.

[Nóra] – Szép ez az inged.
[Daniel Ludensi] – Kösz a bókot. Nicole-

tól kaptam.
[Nóra] – Ki az a Nicole?
[Daniel Ludensi] – A nővérem.
[Nóra] – Eddig nem is meséltél róla.
[Daniel Ludensi] – Mit is mondhatnék… 

Nicole sokat iszik. Évek óta nem láttam őt, 
utoljára talán akkor, amikor ő 21 éves volt, 
igen, az esküvőjén láttam őt utoljára. Néha 
küld valamit postán, egy inget vagy nadrá-
got, parfümöt, ilyesmit. És üdvözlőlapokat. 
De sohasem jönne el hozzám. A férje gyere-
keit neveli és iszik. Szomorú.

[Nóra] – Igen, az. Sajnálom.
[Daniel Ludensi] – Én is. De sok szép em-

lékem van róla. Amikor fiatalabbak voltunk 
– én 16 éves lehettem –, gyakran utaztunk a 
nővéremmel és az akkori barátjával a hegyvi-
déken. Nem volt szükségem annyi segítség-
re, mint mostanában. Emlékszem, nagyon 
hangos volt a zene, az egész autó remegett 
tőle. Mi pedig száguldottunk, óriási sebes-
séggel, az országúton.

[Nóra] – Mostanában utazgatsz?
[Daniel Ludensi] – Nincs pénzem rá, 

és ha volna is. Már nem vagyok olyan erős, 
mint annak idején.

[Nóra] – Nem vállalnál egy hosszú uta-
zást? Mondjuk, Európába?

[Daniel Ludensi] – Nem, nem hiszem, 
Nóra. Van valami gondom a szívemmel. Nem 
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biztos, hogy bírnám a hosszú utazást. Az na-
gyon fárasztó. És pénzem sincs ilyesmire.

[Nóra] – OK. Eddig nem kérdeztem rá, 
de most megteszem, habár sejtem a választ. 
Milyen betegséged van? Hiszen látom a 
webkamerán, hogy tolószékben ülsz.

[Daniel Ludensi] – Izomsorvadás.
[Nóra] – Értem.
[Daniel Ludensi] – Tönkreteszi a szíviz-

mot is. Volt már egy szívrohamom.
[Nóra] – Ez szörnyű. Fiatal vagy még.
[Daniel Ludensi] – Igen. Fiatal…
[Nóra] – Kedves srác vagy. Kár, hogy 

nem laksz valahol itt, közelebb hozzám. Mi-
lyen zenét hallgatsz, hm? Látom én, hogy 
énekelsz… vagy beszélgetsz valakivel?

[Daniel Ludensi] – Nem, énekelek. Pink 
Floyd: Time. Ez a kedvencem. De ezt nézd 
meg, itt egy link. (piruló emotikon)

[Nóra] – OK, máris megnézem.
 (Nóra a linkre kattint, egy meztelen, fekete 

szemű nő jelenik meg a képernyőn, cseresznyeszáj-
jal, az orra hegye csillog, a pupillája óriási, fekete 
és melegséget áraszt. Pornó.)

[Nóra] – Szép. (nevető emotikon) Ilyeneket 
nézegetsz a neten, hm?

[Daniel Ludensi] – Igen. (piruló emotikon) 
Nehéz órákban.

Daniel Ludensi egy kicsit pocakos fér-
fi, aranykeretes szemüveget visel, hasonlít 
Müllerhez, a münchen-i antikváriushoz.

Müllernek kockás zakói voltak és szőke 
haja, amely megritkult, sőt, majdnem egé-
szen eltűnt a feje búbjáról, ám ahol nőtt, ott 
Müller válláig ért. Világoskék inget viselt 
(természetesen nem mindig, de azon a na-
pon biztosan, amikor örökre beivódott Nóra 
emlékezetébe), aranykeretes szemüveget és 
kék szemet. Igazság szerint ez az interne-
tes fiú még valamiben hasonlít Müllerhez. 
Nemcsak hideg, világoskék tekintete és inge, 
nemcsak a szemüveg, a kis pocak és a puha 
mosoly – valami rejtélyes ok miatt Müller 
sem tudott járni.

Többször is elmesélte, hogy ő maga ter-
vezte meg a tolószékét, akárcsak Roosevelt 

elnök, egy egyszerű szék lábait letörte, kü-
lön beszerzett két nagyobb és két kisebb 
kereket, meghívta a kovácsot egy sörre, és 
lerajzolta neki a tervet. Mialatt a kovács 
összeállította a tolószéket, Müller elküld-
te a szomszéd fiút, hogy vásároljon neki 
kék, arany, piros, zöld, lila, fehér és főleg 
narancssárga festéket. Müller sokszínűre 
festette a tolószékét, és a színek között do-
minált a narancssárga. Vékony aranycsíkok, 
vastagabb kék és zöld és piros csíkok, lila és 
fehér pöttyök, narancssárga alapon. Gyö-
nyörű lett az új tolószék, a környék minden 
óvodása és utcagyereke ujjongva üdvözölte 
Müller bácsi új, színes játékát. Ez valami-
kor egészen régen történhetett, akkoriban, 
amikor Müller évtizedekkel fiatalabb volt; 
úgy hangzott, Müller hangja olyanná vál-
toztatta a tolószékkészítés történetét, mint-
ha mese lett volna, vagy titkos tudomány, 
apáról fiúra, vagy emberről kedvenc szom-
szédgyerekre szálló tudomány, ami váratlan 
pillanatokban hasznossá válhat annak, aki 
ismeri a módszert. Alighanem Roosevelt el-
nök volt ennek a tudománynak az első mes-
tere és ismerője.

Az antikvárium ajtaja feletti falon aranyo-
zott betűk jelezték: Antiquarium Müller; az 
ü-ről leloptak egy pontot, talán éppen ezek 
a kíváncsi kiskölykök, akik minduntalan be-
jöttek, bámultak, szerepeltek egy kicsit az 
antikváriusnak. Tudták, hogy Müller bácsi 
zsebében rengeteg, aranypapírba burkolt ka-
ramella van. Illatos kezével néha a zsebébe 
nyúlt, és egy marék karamellát osztott szét 
a gyerekek között. Nóra volt mindannyiuk 
közül a kedvence.

Abban az időben Nóra hatéves volt. Az-
nap, azon a márciusi napon töltötte be a ha-
todikat. A szülők fent laktak, az antikvárium 
feletti emeleten. Senki sem volt otthon, a 
család átment a nagyszülőkhöz, hogy elő-
készítsék az aznap esti családi összejövetelt. 
Nórát otthon hagyták, egyedül. És otthon-
maradt a sminkkészlet, a zakók, a melltartók, 
a csipkés kombiné, a tarka harisnya.
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Nóra a tükör előtt állt, valami óvodás nótát 
dúdolt, és nézegette saját pucér testét. Hirte-
len ötlettel berohant a fürdőszobába, előke-
reste a sminkkészletet. Hét rúzst talált, szinte 
lehetetlen volt választani a színek közül. Vilá-
gos rózsaszín és kicsi volt az egyik. Különle-
ges zöld dobozban a másik. Egy bordót is ta-
lált, ez volt a legavasabb. És egy lilás árnyala-
tút. Elővett egy rajzlapot, lerajzolta magát, és 
próbából először azt festette ki. Aztán a minta 
alapján saját arcát is összerúzsozta. Aranyszí-
nűre a szeme körül, bordóra az ajkait. Fénylő 
rózsaszínűre és égővörösre az orcáit. És miu-
tán mindezt elintézte, kitárta a nagyszekrény 
ajtaját, amit egyébként szigorúan tilos volt ki-
nyitnia. Megtalálta a csipkés kombinét. Cso-
koládébarna selyemből készült, ezüst csipke 
szegélyezte. Elgondolkozott. Mihez is talál-
na ez a gyönyörű darab? (Ezeket a modoros 
kifejezéseket és a pózokat titokban meglesett 
éjszakai filmekből tanulta, feltehetőleg.) Eszé-
be jutott a tarka harisnya, felhúzta, aztán a 
barna kombinét. Tavaly ilyenkor kapott egy 
hajgumit, amelyről játékcseresznyék lógnak. 
Összekötötte vele hosszú, barna haját, és úgy 
találta, készen van. A cipő? Az fölöslegesnek 
tűnt akkor. Nóra kiment, nyitva hagyta a la-
kás ajtaját, lerohant a lépcsőkön, lenyomta az 
antikvárium súlyos aranykilincsét. Müller kö-
zeledett, hogy ajtót nyisson Nórának. Nagyot 
nevetett a kislányon, de az igazat megvallva 
tetszett neki ez a színkavalkád.

– Szervusz, Nóra.
– Szia, Müller bácsi. Na, itt vagyok.
– Gyere ide hozzám. Ülj az ölembe, te. 

Nagyon szép vagy ma.
– Köszönöm, semmi az egész. Anyámék 

nincsenek otthon. S akkor én kinyitottam a 
nagyszekrényt.

– Hogyhogy egyedül hagytak téged?
– Hát mert… nem tudom… gondolom, 

mert szülinapom van, s hogy vegyenek aján-
dékot. Vagy mit tudom én.

Születésnapod van? – kérdezte Müller 
meglepve és gondterhelten. – Várj egy kicsit, 
én bemegyek ezen az ajtón. Mindjárt jövök.

– Jó, csak ne maradj sokáig. – fontoskodott 
Nóra.

Az ajtó mögül papírzörgés hallatszott. Ti-
zenvalahány perc múlva Müller visszatért az 
antikváriumba, az ölében színes papírokból 
összehajtogatott origami halak.

– Tessék. Boldog születésnapot, Nóra 
– mosolygott Müller. – Na, vedd el.

– Ezt hogy csináltad? – kérdezte Nóra, és 
láthatóan megnőtt benne a tisztelet Müller 
iránt.

– Tudod: origami.
– Te, Müller bácsi. Nagyon ügyes vagy. 

Nekem is van olyan tűrögetős könyvem, 
de nem tudom megcsinálni a halat. Köszi 
szépen. Szeretlek! – mondta Nóra, és át-
ölelte a bácsit. Müller, amint a kis, fehér-
bőrű lányka vállát megérintette, zavarba 
jött és elpirult.

– Na – mondta hirtelen, és arrébbgurult a 
székén. Zavartan kutatott a zsebében, előhú-
zott egy marék karamellát, és odaadta Nó-
rának.

– Nóra Müller háta mögé settenkedett, a 
haját fonta.

– Nincs valami szalagod, te, Müller bá-
csi?

– Ki tudja, lehet, hogy van. Várj, megné-
zem – mondta titokzatos arccal, meghajtot-
ta a szék nagyobbik kerekeit, és átlendült a 
másik szobába. Néhány perc mormogás és 
keresgélés után előbukkant, és egy csomó 
színes szalagot emelt a magasba.

– Itt vannak. Mire kell?
– Hát szerinted mire? Be akarom fonni a 

hajadat. Köszi, add egy kicsit. Azt a narancs-
sárgát, az talál a vöröses hajadhoz, te Müller.

Müller régimódi hahotázásba kezdett.
– Most mi van? – kérdezte Nóra csodál-

kozva.
– Semmi. Csak nem szoktam hozzá, hogy 

csak úgy per Müllernek szólítasz. Meg ahhoz 
sem, hogy egy ilyen fiatal kisasszony, mint 
te, a hajamat fonja, ahelyett, hogy… babáz-
na vagy hasonló korú fiatalokkal sétálgatna 
a játszótéren.
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– Most ne zavarj. Fonok – mondta Nóra, 
és Müller hajfürtjeire összpontosított. – Majd 
meglátod, milyen csábító leszel egyből. Buk-
ni fognak rád a nők.

Müller már megint nevetségesnek talált 
valamit.

– Mit nevetsz, Müller? Megint mit mond-
tam?

– Mikor kezded te az első osztályt?
– Jövő ősszel. Miért?
– Csak kérdeztem. Van már tolltartód? 

Füzeteid? Egyáltalán: foglalkoztat a gondo-
lat, hogy nemsokára iskolás leszel?

– Dehogy. Figyelj, Müller. Pista mesélte, 
hogy egyáltalán nem strapás. Pista pedig 
tudja, ő másodikos. Szóval igazán nem izga-
tom magam. Az ember addig élje ki magát, 
amíg fiatal, nem?

– Szóval Pista tudja… s ki ez a Pista?
– Hát ki lenne. Akivel járok. Már két 

hete. 
– S miket csináltok olyankor?
– Milyenkor?
– Amikor jártok együtt…
– Hintázunk, játszunk. Repülősdit, pél-

dául. Az olyan, hogy Pista a pilóta, a repü-
lő lezuhan, én pedig az asszony vagyok, aki 
megtalálja őt a romok között. És na. Kimen-
tem őt, ő pedig cserébe feleségül vesz. Meg 
van olyan játék is, hogy apuka-anyuka. Az 
olyasmi, amilyent mi játszunk most. Hogy 
te vagy az apuka, én az anyuka. S azért ne-
vezhetlek így, hogy Müller, érted? Bácsi meg 
minden nélkül. Ha te vagy az apuka, én az 
anyuka, akkor lehet így beszélni, nem?

– Persze. De én egy kicsit túl öreg vagyok 
ehhez a papás-mamáshoz, azt hiszem.

– Dehogy. Sohasem túl késő. Ha nem 
kezdted el idejében, nem gond. Majd én 
megtanítalak.

– Jól van, Nóra. Taníts meg. Várj, ki kell 
nyitnom az ajtót. Csengetnek.

– Jó, Müller, menj, nyisd ki. Vagyis hagyd, 
kinyitom én. Én vagyok itt az asszony.

– Inkább bújj el a másik szobában.
– Na jó – válaszolta határozatlanul és kis-

sé sértett büszkeséggel Nóra –, én már itt 
sem vagyok.

Müller lenyomta az aranyozott kilincset, a 
vásárló egyáltalán nem csodálkozott a befont 
hajú szőke férfi külsején, az élénk színekben 
virító tolószékén, úgy viselkedett, mintha 
Müller régi ismerőse lett volna.

A vásárló köszönt, körülnézett, leemelt 
egy-két kötetet a latin szerzők számára fenn-
tartott polcról, néhány jelentéktelen meg-
jegyzést tett, udvariasságból, szórakozottan. 
Aztán abbahagyta az értelmetlen bámész-
kodást, Müllerre nézett, és negédes hangon 
megszólalt:

– Ovidius Metamorphoses-ét keresem, 
eredetiben vagy fordításban, mindegy. Csak 
sajnos nem találom itt, ezen a polcon.

– Nincs meg az Átváltozások. Egy fiatal-
asszony vitte el az utolsó példányt, egy hó-
napja. Azóta senki nem érdeklődött a latin 
írók polca iránt. De ha önnek szüksége van a 
könyvre, megszerzem, hét napon belül. Visz-
szajön egy hét múlva?

– Persze, végül is ráérek. 
– Na jó, akkor még egy perc türelmet 

kérek öntől. Legyen olyan kedves, írja alá a 
vendégkönyvet.

– Müller leemelt egy piros könyvet a leg-
alsó polcról, gondosan leporolta, kinyitotta, 
és fekete tintával beírta a dátumot: 1993. 
március 11.

– A vendég kelletlenül, lassan írta le a ne-
vét: Paul McHugh.

Müller megigazította csillogó szemüveg-
ét, és megkérdezte:

– McHugh úr? Mondja, ön angol állam-
polgár, ha megkérdezhetem? Turista itt ná-
lunk?

– Igen, turista vagyok. De nem angol. 
Amerikai – mosolygott Paul McHugh az 
öreg Müllerre.

– Örülök, hogy meglátogatta ezt a kis an-
tikváriumot. Akkor hát… várom önt hét nap 
múlva.

– Rendben, Müller úr. Én még sokáig itt 
leszek, Münchenben. A feleségem szülei-
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nél lakom. Sarah, a feleségem gyereket vár. 
Lány lesz, mondta csillogó tekintettel Paul 
McHugh.

– Fantasztikus – válaszolta Müller, és még-
is elégedetlennek tűnt. – Ez remek, uram! 
Gratulálok önöknek! Szabad kérdeznem: itt 
maradnak, amíg a kislány megszületik?

– Igen, úgy terveztük, maradunk még egy 
hónapot. A feleségem szülei ragaszkodnak 
hozzá, hogy az unoka Münchenben szüles-
sen. Én ebbe nem szóltam bele. Tudja, nem 
akartam veszekedést, semmiféle konfliktust. 
Csak semmi dráma, én azt mondom.

– Igaza van, McHugh úr, teljesen igaza 
van. Csak semmi dráma. Nincs annak sem-
mi értelme. Most jut eszembe: nem kér ka-
ramellát?

Paul McHugh nevetett.
– Köszönöm, ön nagyon kedves, de nem 

vagyok édességrajongó. Nézze, itt áll ez a 
kislány, csipkés kombinéban. Kínálja meg 
őt.

– Előbújtál, Nóra?
– Nóra? Örülök, hogy megismerhettem, 

kisasszony – hajlongott jópofázva az idegen.
– Én is örvendek, uram – válaszolta Nóra 

közönyösen. – Müller, ki ez a férfi?
– Egy kedves vásárló.
– Milyen könyvet kért? Ha a felső polcon 

van, felmászok érte.
– Hagyd, Nóra. Nálam nincs meg az a 

könyv, amelyikre az úrnak szüksége van. 
Egyelőre nincs, de hét nap alatt biztosan 
sikerül megszereznem. McHugh úr, látta-e 
már ön a várost?

– Nem volt még idő erre. Nemrég érkez-
tem a feleségemmel együtt, az Államok-
ból, azóta szinte megállás nélkül römizek 
apósomékkal.

– Az nagyszerű szórakozás. De feltétlenül 
körbe kell járni a várost is… ha gondolja, el-
mondom magának, hogy mit érdemes meg-
nézni Münchenben.

– Müller úr, megkérhetem egy szíves-
ségre?

– Nocsak. Mondja.

– Vállalna-e idegenvezetést jövő héten, 
amikor amúgy is találkoznánk? Záróra után, 
mondjuk? Bejövök a könyvért, aztán mehe-
tünk is.

– Vállalom, McHugh úr, de megkérem 
majd önt, hogy néha tolja ön is a székemet, 
egy idő után fárasztó lendíteni a kerekeket. 
Én magam terveztem, de azért mégiscsak 
egy ócskavas az egész. De ettől függetlenül 
nagyon szívesen vállalom ezt a munkát.

– Persze, hogy segítek, Müller úr. És kö-
szönöm, hogy vállalja. Nem ismerünk senkit 
Münchenből, apósomékon kívül. De ők az-
tán éjt nappá téve römiznek, hát igen… ki-
lencvenévesen az embernek már nincs kedve 
várost mutogatni. De… természetesen nem 
ingyen gondoltam. Száz dollár OK?

– Igen, remek – mosolygott Müller gya-
nakvóan. – McHugh, tegeződjünk – mondta, 
és kinyújtotta illatos, finom kezét az ameri-
kainak.

– Jó ötlet – egyezett bele széles vigyorral 
McHugh.

– Géza.
– Paul.
– Örvendek.
– Géza? Ez ugye, nem német név? Évek 

óta tanulok németül, és még nem találkoz-
tam ezzel a névvel – McHugh nyájasan mo-
solygott, szándékoltan naiv arccal.

– Nem. Magyar ember vagyok. Münche-
ni magyar. Géza, így, ékezettel – és már elő 
is vette az elegáns, piros golyóstollát, hogy 
leírja vele a keresztnevét. – Magyar név. 
Nézd, van is egy könyvem a keresztnevek 
eredetéről és jelentéséről. Ha van kedved 
hozzá, lapozd át nyugodtan. Foglalj helyet. 
Egy pillanat.

Müller Géza átgurult a másik szobába, és 
egy ezeregy színűre festett kisszéket hozott 
át az ölében, McHugh kezébe adta.

– Parancsolj. Egyébként kifogástalan a 
kiejtésed, gratulálok. Én két évtizede élek 
Münchenben, mégis érezhető az idegensze-
rű kiejtés. Azt hiszem, erről már sohasem 
leszek képes leszokni.
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– Köszönöm – mondta McHugh idegesen 
mosolyogva, átvette a széket, ráült, lapozni 
kezdte a keresztnévszótárat, de udvariasság-
ból tette, mert néhány másodperc után fel-
állt, és sietve elköszönt.

Órákkal Paul McHugh távozása után 
Nóra szülei rontottak be az antikvárium aj-
taján, ijedten, megtörten, kétségbeesve. Az 
apa sápadt volt.

– Miért hagytad nyitva az ajtót – suttogta 
rekedten.

– Tényleg… – kapott észbe Nóra, és szé-
gyenkezett.

– Elvitték az ékszereimet. A megtakarított 
pénzt. Elvittek mindent – mondta az anya és 
egész testét rázta a hisztérikus zokogás. Vil-
logó, dühös szemmel nézett körül, tekintete 
megtalálta Müllert, Nóra anyja ordítani kez-
dett:

– Te vén barom! Miért engedted, hogy 
Nóra nyitva hagyja az ajtót? Mi? Egyáltalán: 
minek tömöd te azt a lányt az avas karamel-
láiddal? Nem beszélve arról, hogy micsoda 
őrültségekre tanítod! A múltkor is – ne ag-
gódj, öregem, a gyerek mindent elmesél ne-
kem –, a múltkor is te biztattad fel őt arra, 
hogy felmásszon a zongorára és belecsinál-
jon abba a molyette kalapba! Nem vagy te 
normális, tatikám! – ordította.

– Nóra felvisított.
– Hagyd őt! Hagyd békén Müllert, hal-

lod? Én voltam az! Én vagyok a hibás. Verj 
meg, verjetek meg! Üssetek agyon. Tessék. 
Ne Müllert szidd, mert nem ő hagyta nyitva 
az ajtót.

Müller nyugodtan bámult, mintha egy 
színház elsötétített nézőterén ülne, a törté-
net pedig nem róla szólna. Mintha megszok-
ta volna, hogy antikváriuma: színpad. Az 
anya „ennyi érzéketlenség láttán” magához 
rántotta Nórát, zokogott, zokogott. És örök-
re eltiltotta a lányát Müller Gézától, az an-
tikváriustól.

Mihelyt a család felérkezett az emeletre, 
a lakás elé, az anya könnyei hirtelen egytől 
egyig felszáradtak, az ajtóban állt a két nagy-

apa, az egy nagyanya, mosolyogtak, Nóra 
apja behozta a tortát; a család kórusban or-
dította, hogy boldog születésnapot… óriási 
komédiát rendeztek aznap.

Ezeregy dolog volt ezen a világon, amire 
Nóra rákérdezett volna: „Miért?” De tapasz-
talatból tudta, hogy a legfontosabb kérdések-
re nincs válasz. Vagy ha esetleg mégis van, 
akkor valami efféle: „Nem tudom, szívem, 
menj szépen játszani.” Ez az istenverte hato-
dik születésnap. Egyértelmű, hogy nem ra-
bolták ki a lakást. Mire volt jó ez az undorító 
színjáték, könnyekkel, sápadással, egyéb ócs-
ka kellékekkel? Nórának azóta sem sikerült 
megfejtenie, mi bűne volt Müllernek, miért 
kellett „távol tartani tőle a gyereket”.

A szülei mindentudásába vetett hite rég 
semmivé lett. Úgy látszott, erre a hatodik 
születésnapra jutott a bizalom elvesztése. 
Régóta sejti, hogy nincs Mikulás, karácsonyi 
angyal meg ilyenek. Pista már jó ideje fújja 
ezt, képén ironikus vigyorral. Nóra számára 
mégis valószínűtlennek tűnt, hogy a szülei 
becsapják őt. Keserű volt a tortaszelet, amit 
a kicsi ünnepelt számára szeltek aznap este.

A hetedik napon Nóráék szomszédai 
azt pletykálták elborzadva, hogy egy Paul 
McHugh álnéven, lopott személyazonos-
ságival utazó, minden valószínűség szerint 
belföldi férfi kifosztotta Müller úr antikvá-
riumát, a kasszagépet felfeszítette, kilopta 
belőle a pénzt, Müller Gézát pedig agyon-
verte; ezután továbbutazott, eltűnt, de nem 
lesz nehéz rátalálni. A rendőrség már min-
dent tud róla. Mindenki biztonságban van, 
és nyugodtan hazamehet.

Az ajtó nyitva, Müller Géza arccal a pad-
ló felé fordulva feküdt. A padló, a tolószék 
kerekei egészen feketék voltak az alvadt vér-
től. Paul McHugh többször is megkéselte az 
antikváriust. Azokban a percekben, amikor 
Müller haláltusáját vívta, zsebéből kifordul-
tak a karamellák.

Az utcagyerekek, akik elsőként vették 
észre a holttestet, a gyerekek, a kiéhezett ut-
cagyerekek könyörtelenségével állták körül 
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Müller bácsi testét, és a vérből kihalászták az 
aranypapírba burkolt karamellákat.

Aznap este Nóra minden tiltás ellenére 
belesett az antikváriumba, a kirakat üvegén 
keresztül. Ő már nem látta a vért. Rokonok 
népesítették be az antikváriumot. A padlót 
felmosták, a holttestet pedig átöltöztették 
feketébe. (Honnan is volt Müllernek fekete 
öltönye.) A megrepedt lencséjű aranykeretes 
szemüveget gondosan összecsukva az üres 
kasszagép mellé helyezték. Nóra véletlenül 
rápillantott a szemeteskosárra: ott volt a koc-
kás zakó, a világoskék ing, oda gyömöszölték 
bele Müller Géza személyiségét.

Meggyújtottak néhány gyertyát, ahogy 
ilyenkor szokás. A padlón ültek, mert szék 
már nem volt az antikváriumban. Azt a kicsi, 
színes széket biztosan felvágták az utcagye-
rekek, hogy eltüzeljék.

Az asztalon könyvek és színes golyóstol-
lak helyett rendezett üresség volt, kávé és 
egy hamuzó, füstölgő cigarettavégekkel.

Egy kövér és mosolygós asszony vette ész-
re Nórát. Megragadta a kilincset, kilépett, 
nagyot mosolygott, behívta a kislányt.

– Gyakran jöttél be hozzá, mi? – kérdez-
te öblös hangon, és a helyzethez mérten túl 
hangosan. Közben pedig port törölt a köny-
vespolcokon, élénkpiros háziköpenyben.

Nóra bólogatott, de igazság szerint nem 
figyelt rá. Müllert nézte. Megváltozott. Hir-
telen egészen lesoványodott. Mintha valami 
hiányozna belőle. Ha nem ismerné őt olyan 
hosszú ideje, most talán nem tudna rájönni, 
ki volt ez a holttest.

– Ezután nem lesz kinek tejet és kenyeret 
hozzál a boltból, mi? – folytatta a piros kö-
penyes, és durván röhögött hozzá. Valami 
távoli rokon lehetett, akit semmiféle érzés 
nem kötött a halotthoz. Ha igen, akkor eset-
leg valami gyűlölködésféle, meghatározatlan 
érzés.

Nóra vállat vont, és arra gondolt, hogy 
ő sohasem vásárolt semmit Müllernek. Ő 
eddig sohasem gondolkodott el azon, hogy 
Müller mit eszik.

Itt, most semmi kedvet nem érzett ahhoz, 
hogy bőgjön. Müller volt az első ismerőse, 
akit holtan látott. Nem tudta, hogyan vi-
selkedjen. Játszani volt kedve, fára mászni. 
Legszívesebben otthagyta volna már az an-
tikváriumot.

Daniel Ludensi hasonlít a müncheni an-
tikváriushoz. Csak a haja ezüstszőke és a to-
lószéke egészen fekete.

Daniel Ludensi üzenetet gépel.
[Daniel Ludensi] – Remélem, nem harag-

szol a link miatt. Bocs a pornóvideóért.
[Nóra] – Dehogy. Csak meg kellett néz-

nem valamit az interneten.
[Daniel Ludensi] – OK. … Várj egy pilla-

natot, kérlek. (gépeli Daniel, hátrál a székkel, 
körülnéz a szobában, előregurul. Csalódot-
tan közeledik a képernyő felé.) Sajnos, nem 
találom. Azt hiszem, egy fiókban van, de 
nem tudom kihúzni. Holnap megmutatom.

[Nóra] – Micsodát?
[Daniel Ludensi] – A grafikáimat. Job-

bak, mint gondolnád. Tényleg nagyon szé-
pek, nem azért, hogy dicsekedjem. (gépeli 
Daniel, és közben büszkén mosolyog.)

[Nóra] – Alig várom a holnapot. Miket 
rajzolsz?

[Daniel Ludensi] – Főleg portrékat. Női 
portrékat. (piruló emotikon)

[Nóra] – Remek. (mosolygó emotikon)
[Daniel Ludensi] – Fekete szem, sovány 

arc, vékony ajak, breton, vastag szemöldök, 
vállig érő, fekete haj, halvány mosoly. Ez 
Eva. A kedvenc grafikám hősnője.

[Nóra] – Evának nevezted el?
[Daniel Ludensi] – Yeah.
[Nóra] – Szép név. De miért éppen Eva?
[Daniel Ludensi] – Honnan tudjam? Mert 

ez az egyik legnőiesebb név. És jól hangzik. 
Nem igaz?

[Nóra] – De, egyetértek. Türelmetlenül 
várom, hogy megismerjem a rajzolt hölgye-
det. Lol. Vicc volt. Ne vedd szívre.

[Daniel Ludensi] – Egyébként tényleg 
ő az ideálom. Eva arca nagyon szép. Majd 
meglátod. Nem fogsz csalódni bennem.
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[Nóra] – Ebben biztos vagyok. (nyelvöltő 
emotikon; mosolygó emotikon)

[Daniel Ludensi] – Várj csak, mennem 
kell. Megérkezett a nővérke… Holnap ilyen-
kor ugyanitt, OK?

[Nóra] – Persze, holnap folytatjuk. Pá, 
Daniel.

[Daniel Ludensi] – Szia.
(ölelő emotikon)
(ölelő emotikon)
(integető emotikon)
Daniel Ludensi kijelentkezett.

(Halreceptek)

Daniel Ludensi lakása. Hajnali hat óra. 
Az ápolónő felkel, megmossa az arcát, fésül-
ködik (a haját egy héttel ezelőtt szőkére fes-
tette), felöltözik, a szemhéját festi. Reggelit 
készít, teát főz. Bekapcsolja a tévét. Hírek. 
Horoszkóp. Testápoló tippek, reklám. Ho-
gyan készítsük el a halhúst? Bobby megtanít! 
Ezeregy halrecept. Kétszázadik epizód. Hét 
óra. Az ápolónő bemegy Daniel szobájába, 
gyöngéden megérinti a vállát, a fülébe súg: 
„Jó reggelt, Ludensi úr.” És Daniel tekintete 
lángol a haragtól, de csak egy észrevétlenül 
rövid pillanatig. Elmosolyodik, és jó reggelt 
kíván az ápolónőnek, aki ezalatt segít a fe-
lülésben, Daniel teste alá helyezi az óriási, 
pólyaszerű fekete emelőt, kitárja a szekrény 
ajtaját, elővesz egy világoskék, Calone illatú 
inget és tiszta alsóneműt. Kigombolja Daniel 
pizsamáját. Megnyom egy gombot az eme-
lőn. Daniel meztelen teste. Zuhany. Fekete 
emelő. Törülköző. Begombolja Daniel vilá-
goskék ingét. Beülteti a tolószékbe, bekap-
csolja a számítógépet.

Daniel bejelentkezik a Hermes 
messengerre. Hét óra huszonhárom perckor, 
Connecticut államban. A listán minden név 
szürke, a névsor mellett alvó emotikonok. 
Senki sincs bent a barátok közül. Daniel ze-
nét hallgat, táncol. Az ápolónő az ajtóban áll, 
észrevétlen akar maradni, figyel.

„Ticking away the moments that make up a 
dull day… You fritter and waste the hours in an 
off hand way…”

„Daniel Ludensi, el kellene már monda-
nom neked, mennyire szeretnélek megölelni, 
ha a hátad megfájdul a véget nem érő üldö-
gélés miatt, szeretnélek a hónodnál fogva 
gyöngéden, kissé megemelni, hogy nyúj-
tózzék szegény gerinced. Szeretném megsi-
mogatni beteg végtagjaidat, kikuruzsolnám 
minden izmodból a gyengeséget, izmos mar-
komba szorítanám a te fehér szívedet, hogy 
erőt adjak neki a dobogáshoz; érzem: szóvá 
kell végre tennem, hogy erotikus vagy, ami-
kor nem viseled a szemüvegedet, s azt, hogy 
dús, sötét szemöldököd vonzó… biztosan 
megérezted már, hogy…

„…Kicking around on a piece of ground in your 
home town…Waiting for someone or something to 
show you the way…”

„… na de mindegy. Minek mondjam ki. 
Igen, egy kicsit beléd szerettem. Undorító-
nak találsz, perverz fetisnek, devotee-nak 
tartasz. Jobb lesz, ha sohasem mondom ki 
előtted, nem teszek vallomást. Haragszol 
rám. Tudom, hogy gyűlölsz engem, mert 
máshol is dolgozom, és sohasem érek vissza 
hozzád időben. De nagyon jól tudod azt is, 
Daniel, hogy ilyen olcsón senkit nem kapsz 
helyettem, senkit, aki egyszerre lenne gon-
dozód, ápolód, szakácsod, takarítód és szo-
ciális munkásod, egyetlen szegényes fizeté-
sért, úgyhogy ne, ne sajnáltasd magad.

Gyűlölsz, mert én vagyok életed tolvaja, 
mindenütt jelen vagyok. A fürdőszobádban 
és az ágyad mellett, a pizsamád gombjában, 
amit én gombolok ki és be, a gyógyszereid 
ízében vagyok benne, az intimitásod mérge-
zője vagyok, én vagyok magánéleted lesipus-
kása, kíméletlen paparazzija…”

„…Tired of lying in the sunshine staying home 
to watch the rain… You are young and life is long 
and there is time to kill today… And the one day 
you find ten years have got behind you… No one 
told you when to run, you missed the starting 
gun…”
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„Köteles vagy eltűrni engem, Daniel, 
nem személy szerint engem, de valakit. Ott 
vagyok az alsóneműdben, a bútorokban, a 
vállfákon lógó ingeid között és a mosógép-
ben, a vacsorádban. Ott vagyok az emelőd-
ben, amit én helyezek alád, és ott vagyok a 
tolószékedben, amelybe én ültetlek bele, és 
ott vagyok…

„..…and you run and you run to catch up with 
the sun, but it’s sinking and racing around to come 
up behind you again…”

„a csengő hangjában és a kulcs zörgésé-
ben… a rémálmaidban, a messenger-tár-
salgásaidban… elhullattam egy hajszálat az 
előszobádban. Addig, amíg fel nem seprem 
onnan nagy gonddal, amíg az otthonodban 
szétszórt sejtjeimet ki nem fertőtlenítem, ad-
dig én itt vagyok veled, kipusztíthatatlanul. 
Nem dobhatsz ki, mert szükséged van rám. 
Ismerd be, ismerd be, Daniel Ludensi, hogy 
égető szükséged van rám. Gyűlölj csak, én itt 
vagyok, veled vagyok…”

„…The sun is the same in the relative way, but 
you’re older shorter of breath and one day closer to 
death…”

„…ha akarod, ha nem, a szappan révén, 
amit az esti, reggeli fürdetés idején végigsi-
mítok a bőrödön, a szappan révén megcsóko-
lom a válladat; én vagyok életed nője, mert 
én vetkőztetlek le esténként, és én főzök rád 
nappalonként. Nem Eva, az élettelen grafi-
ka, nem Nóra, az aktuális virtuális szeretőd, 
nem Valentina. Ők képzelgések, Daniel. 
Hozzájuk menekülsz, hogy az én arcomat ne 
lásd…”

„…Every year is getting shorter, never seem to 
find the time plans that either come to naught or 
half a page of scribbled lines…”

Az ápolónő eltűnik az ajtóból. Az előszo-
bából kiáltja, hogy: „Tizenegykor, Ludensi 
úr.” Kulcs zörög, az ápolónő elmegy, néhány 
órára.

Gipszasszonyok a kirakatban. Festett, 
groteszk szemüket mindannyian rámeresz-
tik egy kisfiúra, aki zavartan áll a játékok kö-
zött. Örökmozgók, kisautók, síró és nevető 

babák, egy rekedt bohóc, mozgékony ujjai 
között cérnaszálak, marionette. Régi viccek, 
húsba rajzolt mosoly. Egy bohóc, zárás előtt 
három és fél perccel. A tizenhatodik órában, 
amikor már túl fáradt ahhoz, hogy abba-
hagyja a mosolygást. Marionette-bábok, 
zenegépek, karácsonyi, éjjeli-nappali, altató, 
ébresztő, szerelmi muzsikával, rajztábla, ce-
ruzák, vasbalerina, zenélő szerkezetben, két 
gyerekcipő.

Ablakok, gipsztekintet, cipő. Egy bohóc, 
rekedt hang, mosoly, sárgás fogsor, kalap. 
Zenegépek, régi rádiók hangja. Cipő.

Egy kisfiú, zöldséghegyek között, áttet-
sző zsákokban krumpli, cékla, paradicsom, 
újra krumpli, szürke árnyékkal. Görögdiny-
nye. Színes, pöttyös, fehér, fehér-fekete, 
tomésjerrys, csíkos, átlátszó, pöttyös, fekete, 
kék labdák, strandlabdák, focilabdák, tenisz- 
és pingponglabdák, görögdinnye, cipő. Egy 
zöld gumicsizma, például. Egy radír, fehér, 
könnyen morzsolódó és illatos radír, ezer-
három színű golyóstoll, vasbalerina, gipsz-
tekintet. Cipő. Narancssárga árcédulák az 
árukon. Krémes. Mézes sütemény. Kakaó. 
Tejszínhabos torták, három. Marionette, 
rekedt nevetés. Görögdinnyék, farmernad-
rág egy gipszasszony fenekén. Hajómakett, 
képeslapok, tollak, pipák, cigarettatárcák és 
névjegytartók, inoxból. Egy garfieldos sap-
ka, varázslókalap, álarcok, papucsok, kirán-
dulóbotok. Egy kisfiú az áruház csendes 
folyosóján. Hajómakett. Térképek. Olaszor-
szág, Japán, India, Húsvét-szigetek.

Aszfaltutak, macskakő, sár, küszöb, par-
kett, aszfaltút, sár, fű, pocsolyák, ösvény, 
dombok, alagutak, sziklák, patakok, macska-
kő, lábtörlő, aszfalt; mindenféle utak. Az áru-
ház üres folyosója. Idáig hallatszik a bohóc 
erőltetett nevetése. Három perc. Zenegépek. 
Falióra. Csend. Halk ketyegés. Mánus. Cipő. 
Sátorozás, kiránduló gyerekek, szépséges, 
kreol nő, jól öltözött úriember, Verona. A Jú-
lia-szobor, Júlia melle, Júlia melle.

Júlia melle. Csengetés. Kulcs zörög, belép 
az ápolónő. Gyöngéden letekeri Daniel lábá-
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ról a tegnapi kötést, és hiába minden gyön-
gédség, fájdalmat okoz neki. Egy pillanatra 
eltorzulnak a vonások, önkéntelenül a meny-
nyezetre néz, remeg a fájdalomtól, remeg, 
nem, nem a teste fáj, nem, Júlia melle, uta-
zás, Kína, Spanyolország, Júlia, remeg.

Farmernadrág egy gipszasszony fenekén. 
Mozdulatlan gipszasszonyok, merev tekin-
tet, farmernadrág. Egy takarítónő, amint fel-
mossa a folyosót. Még visszafordul, megkér-
di, nem tudod, kisfiú, hogy az áruház bezárt, 
menj már haza, a kisfiú elindul, nehezen jár, 
kacsázó léptekkel. A bohóc köhög, köszörüli 
a torkát, tizenhat óra szüntelen mosolygás 
megfárasztja az arcizmokat, a marionette-
tánc mára véget ért, kedves gyerekek, erről 
a kócosról eszembe jutott egy másik vicc, de 
ez az utolsó, akarjátok-e hallani… és beszélt, 
beszélt, recsegve, mint a régi rádiók, felzú-
gott az a mesterkélt igeeeeen… akarjuuuuuuk 
hallaniii, a gyerekek ujjongtak, a bohóc vic-
cet mondott… de már vége. Zárás előtt ti-
zenhét másodperccel csak ez a fiúcska van 
még ott. A kasszásnők követhetetlen gyorsa-
sággal számolják a pénzt, a bohóc vetkőzik, 
káromkodik, lemossa arcáról a sminket, ká-
romkodik, lehúzza lábáról a cipőt.

A folyosó nedves, mosószerszagú, a taka-
rítónő felemelkedik, csípőre teszi jobb kezét, 
a kisfiú után néz. A kisfiú után.

Farmernadrág, kalap, pipa, régi rádiók, 
farmernadrág, cipő, cipő, farmernadrág, 
Húsvét-szigetek. Egy áruház az óceán part-
ján, nyolcvanas évek. Az óceán partján. Kis-
autók, óceán, gipszasszonyok.

Az ápolónő bejön, beadja az orvosságokat, 
enni ad, inni ad. Elmondja, mindennap el-
mondja, hogy a két munkahely napi tizenhat 
órányi munkát jelent. Holnap és azután újra 
zörget majd a kulccsal, bejön, beadja az or-
vosságokat, levetkőzteti őt, ráülteti az eme-
lőre, pizsamát ad rá, lefekteti. Aztán már bú-
csúzik is, másnap nehéz napja lesz, tizenhat 
óra… az ápolónő elalszik. 

Daniel behunyja a szemét. Látja a régi 
áruházat, a bohócot, Júliát, a labdákat, a 

krumpliszsákot. Távoli országok térképét. 
Hajókat, tortákat, gipszasszonyokat. Ez az 
emlék olyan elevenen él benne. A bohócot, 
amint lemossa a sminket, látja a marionette-
báb hirtelen mozdulatait, a takarítónőt, Júlia 
arany mellét. Saját gyerekcipőit. Az óceánt.

(Caritas)

Nóra a keresőbe gépeli Daniel Ludensi 
nevét. Ötvenhat találat, abból körülbelül tíz 
vonatkozik az ő Danielére. Nóra megtudja, 
hogy Daniel hozzászólt néhány bloghoz, 
lényegtelen, kérdezett valakitől valamit, lé-
nyegtelen, megtudja róla, hogy hol és mi-
kor született, ezt azelőtt is tudta; megtalálja 
Danielt egy társkereső honlapon, egy másik 
link pedig Daniel blogjához vezeti őt. Rá-
kattint. Anyatej. Daniel Ludensi egyetlen 
blogja.

„Anyatej

Nem vagyok költő, író, ilyesmi. Nem is szok-
tam effélékkel foglalkozni.

De a múltkor, amikor én magam is meg akar-
tam rajzolni a Caritas Romanát (persze egy kicsit 
másképpen, mint a régiek), szükségesnek találtam, 
hogy dokumentálódjak a legendával kapcsolatban. 
A történet röviden ez: Cimont, az éhhalálra ítélt 
férfit a várandós Pero szoptatja meg. Cimonnak 
megkegyelmeznek, a lány hőstette miatt. Így tehát 
Cimon megmenekül az éhhaláltól. Eddig minden 
rendben volna. Csakhogy felmerült bennem egy 
kérdés: mi lesz Pero magzatával? A gyerekkel, 
akit megfosztottak az anyatejtől? Persze, tudom, 
hogy nem apadt el a tej attól, hogy az öregember 
szájával érintkezett, nem is erről van szó. De ha 
a történetet mint szimbólumrendszert vizsgálom, 
azt kell mondanom, hogy Cimon, az öreg haldokló 
kiitta a lány testéből a magzat életét. Tudom, ab-
szurd ötletnek tűnik. Pedig nem az.

Olyasmi ez, mint amikor, tegyük fel, létezik X 
fiatal férfi, létezik Y, a férfi anyja, Y hatvanéve-
sen is csinos és kacér, X pedig, mivel izomsorvadása 
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van, puszta jelenlétével is szörnyen terhére van 
könnyűvérű anyjának. Y szeretői jönnek-mennek, 
a ház sohasem üres, sohasem lehangolt. Amíg egy-
szer csak megjelenik Z, Y új szeretője, aki válasz-
tás elé állítja Y-t: Vagy velem jössz, és beutazzuk 
az egész országot, újra szabad leszel, mint húsz-
évesen, vagy itt maradsz ezzel a nyomorékkal. Ha 
őt választod, én elhagylak. Y pedig, mint mindig, 
azt képzeli, hogy szerelmes, és elutazik Z-vel, hogy 
el ne szalassza ezt a vissza nem térő, csodával ha-
táros alkalmat a hajdani szabadság visszaszerzé-
sére. A fiát pedig szociális intézetbe küldi.

Az anyatej, ha szimbólum: az életben maradás-
hoz való jogot jelenti. Egy életrészt, ami az anya 
életéből folyik át az utódéba. Az utódnak joga 
van ehhez, és csak az utódnak van joga hozzá. Y, 
az anya nem akarja tudomásul venni azt, hogy a 
múltnak mindörökre vége van. Ha elutazik Z-vel, 
ha nem, arra a húszéves kori szabadságra soha többé 
nem fog rátalálni. Cimon is a múlté. Ha nem ott, 
a börtönben hal meg éhezve, meghal odakint, sza-
badon, jóllakottan. Rövid időn belül. De a gyerek, 
Pero gyereke nem élhet többé teljes életet. Mert az 
álmot, amit Perónak a gyerekről kellett volna ál-
modnia, a szeretet, ami a gyereket illette volna, így 
a múltat táplálja, egy emléket, amely jelentőségét az 
idő múlásával egyenesen arányosan veszíti el.

Egy öregembert anyatejjel megitatni nem ka-
ritatív cselekedet, hanem álszentség, mesterséges 
lélegeztetés, amellyel a múlt ideig-óráig a jelenben 
tartható.

A női mell csak olyankor termel tejet, ha az-
zal egy időben vagy közvetlenül azelőtt magzat 
fejlődött a méhben. Egyértelmű, hogy az anyatej 
a gyerek jussa. Cimon, Z és a többiek tolvajok. 
Ezek az anyák pedig, mihelyt rádöbbennek tettük 
súlyosságára, életük végéig magukkal fogják cipel-
ni terhüket. És ráébrednek arra, hogy Z sértődött 
távozását vagy Cimon éhhalálát nem lett volna 
olyan nehéz elviselni, mint azt, hogy az utód nem 
bocsájt meg.

Szerintem Pero gyereke, ha egyáltalán megszü-
letik, holtan jön világra, feltéve, ha továbbra is 
szimbólumokban gondolkodunk.

Megyek, megfestem őket. Olyannak, amilyen-
nek én látom ezt a három embert.

Igen, felrajzolom az utódot is, átlátszó hasfalat 
képzelek Perónak. Talán a nevét is megváltoztat-
hatom, Evára, ha még mindig és megint szimbólu-
mokban gondolkodunk.”

Nóra bekapcsolja a webkameráját, saját 
arcát nézegeti benne. Vajon milyennek látja 
őt Daniel. Hirtelen felpattan a székről, ki-
siet a fürdőszobába, előkotorja táskájából a 
sminkkészletét. Fekete szemceruzával kon-
túrozza a szemét, egy kevés sötétszürkét fest 
a szemhéjára. Fekete ruhát vesz fel, hozzá pi-
ros nyakéket. Kiengedi hosszú, barna haját. 
Arcát púderrel fedi, hogy fehérebbnek tűn-
jön a bőre. Beállítja a webkamera árnyékait, 
fényeit, mintha filmforgatásra készülne. Két 
óra harmincnégy perc, ilyenkor Daniel már 
bent van a Hermes messengeren. Nóra be-
jelentkezik.

Egy ablak nyílik, a semmiből, Daniel Ludensi 
üzenetet gépel.

[Daniel Ludensi] –
[Nóra] –
[Daniel Ludensi] – 

csak gurulni
csak a réten
csak felállni
csak keréken
csak a feketére festett
nyikorgó tolószéken –
csak felállni
csak ölelni
csak bár egyszer átölelni.
Csak a kart karodba tenni,
Csak megfogni, csak ölelni,
Csak bár három lépést tenni.
Buddha-mosoly.
Nyugalom.
Csak bár egyszer…
Nyugalom.
Az ablakból bekiabál
a fény, az erdő, az őzek.
Ott fent pedig teát főznek.
Forró italt, kék csészében, aranycukorral.
A felhők a fák fején henyélnek.
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– Nyár van; lüktet az aszfalt,
a szervezetekben lüktet a vér.
A felhők egymáson henyélnek,
és csókolóznak, bujálkodnak a méhek.
A bőrömbe betűket vések,
D. L., piros festékkel, hic, nunc,
Semper… amíg elenyészek.
Csak lennél az ablakon innen.
Csak valaki, aki hús-vér.
Aki még ma ideér.
Egyetlen kirgiz szempár.
Egy út Japánba, Indiába, Óradnára,
Vagy egy séta a parkban, legalább.
Egy csók. Egyszer.
Itt. Most. Drágám, igyekszel?
Messenger-ablakok.
Egy kamera a képernyő bal alsó szög-

letén.
És néha én is ott vagyok.
Rozsdásak már az ablakok.
S veszettül nevet kint a fény.
Egy csók kell, csak egyszer.
Ha elkésel, tudod, addigra meghalok.
Messenger-ablakok. Itt, most.
Sietnem kell, hogy elérjem a villamost.
várj rám, várj, várj.
várj
várj
várj
várj
várj
várj, türelemmel.
hic, nunc. Et semper.

(A webkamera-arc)

Daniel Ludensi lakása. Hajnali hat óra. 
Az ápolónő felkel, megmossa az arcát, fésül-
ködik, felöltözik, a szemhéját festi. Reggelit 
készít, teát főz. Bekapcsolja a tévét. Hírek. 
Horoszkóp. Hogyan készítsük el a halhúst? 
Bobby megtanít! Ezeregy halrecept, ki-
lencszázkilencvenkilencedik epizód. Hét 
óra. Az ápolónő bemegy Daniel szobájába, 
gyöngéden megérinti, a fülébe súg: „Jó reg-

gelt, Ludensi úr”. Daniel haragvó pillantá-
sát mosoly követi, aztán egy „Jó reggelt”. 
Az ápolónő Daniel teste alá helyezi az eme-
lőt, segít neki a felülésben. Kitárja a szek-
rény ajtaját, elővesz egy halvány narancs-
sárga inget, kigombolja Daniel pizsamáját. 
Megnyom egy gombot az emelőn. Daniel 
meztelen teste. Zuhany. Emelő, törülköző. 
Begombolja Daniel ingét. Beülteti őt a to-
lószékbe, bekapcsolja a számítógépet. Elro-
han, néhány órára. Legkésőbb tizenegykor 
visszajön, csenget, ajtót nyit magának, fel-
szolgálja a reggelit.

Daniel bejelentkezik a Hermes messen-
gerre, hét óra tizenkilenc perckor, Connec-
ticut államban. A lista üres, mindenütt alvó 
emotikonok. Mi történhetett Tinával, hetek 
óta nem volt bent a Hermesen.

Daniel zenét hallgat, újra Pink Floydot. 
Zenét hallgat és táncol. És mialatt Nóra be-
csomagol, jegyet vált a villamosra, elérkezik 
a repülőtérre, felül a gépre, bekapcsolja a biz-
tonsági övet, kinéz az ablakon, mialatt Nóra 
megissza a kávét és megeszi a süteményt, 
amit a repülőn osztanak, mialatt a légikisasz-
szony véletlenül szétszórja a papírzacskóba 
zárt, adagokra osztott cukrokat, és mialatt 
Nóra lehajol, hogy segítsen összeszedni a 
szétszórt cukrot, mialatt az ápolónő visszaér-
kezik és a konyhában kakaós süteményt sze-
letel, azalatt Daniel felöltöztet egy avatart, 
életet csókol, képzeletben, egy újabb már-
ványnő ajkaira, szemére, mellére, citromfák 
között, egy verőfényes délutánon.

Az oszlopok négyzetekre vágták a cipők 
alatti márványlapot. Az újságárusok pultjai 
mellett, mint vastag, lédús szirmú húsevő 
virágok, úgy nyíltak szét, lógtak le állvá-
nyukról a napilapok, divatlapok. Az árusok 
emberfeletti gyorsasággal ütötték a kasz-
szagépekre festett számokat, egy kövér lány 
sms-t írt, az üvegfalon túl utcai mutatványos 
állt, és marionette-bábokat táncoltatott. Pék-
sütemény illata, kávé illata, illat. Mindenütt.

„Üdvözöljük kedves utasainkat a hartfordi 
repülőtéren.”
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Ez egyszer nem az ápolónő nyomta meg 
olyan hosszan a csengőt, hanem Nóra, bar-
na ruhában, nyakában fehér gyöngysorral, 
fehér bőrrel, fiatalon; Daniel Ludensi talán 
veszi majd a fáradságot, hogy tolószékét el-
irányítsa az előszobáig, és egy gombnyomás-
sal ajtót nyisson előtte. Nóra valóban hajlan-
dó volt ellátogatni hozzá, azzal a szándékkal, 
hogy fehér bőrét és fiatalságát itt, most egy 
mosolyáért, egy Ludensi-mosolyért cserébe 
sürgősen eladja neki; de Daniel ottmaradt 
homályos szobájában, ablakokra húzott söté-
títők, falakra erősített hangszigetelők, sötét 
bútorok között.

A szobában egyetlen fényforrás: a számí-
tógép képernyője. Mesterséges glóriát képez 
Daniel haja köré.

Az ablakok túloldalán pasztellfény, ősz 
végi délelőtt.

Nóra csenget, egyébként csend. Még két-
szer, hosszan csenget, az ápolónő ajtót nyit.

– Jó napot kívánok… Nóra vagyok, Daniel 
kedvese… Daniel-t keresem.

– Egy pillanat – válaszolja az ápolónő, be-
megy a szobába, néhány másodperc múlva 
diadalmas arckifejezéssel visszajön.

– Daniel nem fogadja önt, kedves Nóra 
– mondja, és gúnyosan formálja szájában a 
Nóra név hangzóit.

Az ápolónő leplezetlenül örül, hogy 
Daniel nem engedi be a lányt, de – ha ebben 
a pillanatban még nem is képes belátni – ke-
servesen sejti, hogy feloldhatatlan gátlások 
rejlenek Daniel zárkózottsága mögött. Az 
ápolónő az ajtóban áll, mint mindig, amikor 
nem szabadna az ajtóban állnia, Nóra még 
figyeli őket az ajtóból, látja, amint Daniel 
egy távoli hálószobában az íróasztalra fekteti 
felsőtestét, mert csak így tudja, ha lehajol a 
kezéhez, a saját arcát megérinteni vele… 

Égő arcát eltakarja tenyerével. Talán zo-
kog, talán a szemüvegét igazítja. Eva, az író-
asztalon heverő grafika üres fekete szemek-
kel néz Danielre, Daniel visszanéz rá.

Nóra elkeseredetten siet a repülőtér felé, 
megkérdi, mikor indul legközelebb Mün-

chenbe gép… és van-e még hely a gépen. Hét 
nap múlva, válaszolják vidáman, Nóra pedig 
hét napi hartfordi séta és hét, hotelben töl-
tött éjszaka után felül a repülőre, bekapcsol-
ja a biztonsági övet, behunyja a szemét, és 
képzeletben összehasonlítja Daniel Ludensi 
webkamera-arcát és azt a férfit, akivel itt, 
Hartfordban találkozott. A hús-vér Daniel 
más volt, még ha csak jelentéktelennek tűnő 
részletkérdésekben is. Daniel bőre rózsaszí-
nű, a webkamerán csontfehérnek látszott. 
Daniel haja barna, néhány ősz hajszállal, a 
webkamerán ezüstszőke volt. Daniel sová-
nyabb, mint amilyennek virtuális mása mu-
tatkozott. Daniel, bár nehéz volt beismerni, 
sőt, aznap még lehetetlen, nos, Daniel nem 
az, akit ő a webkamerán látott. És talán ő, 
Nóra sem az, akire Daniel várt.

Nóra kinéz a repülő ablakán. Figyeli a 
végtelen hosszú kékséget, és, bár rendkívül 
szégyelli ezt az érzést, felszabadultnak érzi 
magát. Visszakapta a szabadságát. Mintha 
hosszú, alvilágban töltött vakációzásból tér-
ne haza, vissza az életbe, a biciklizős, kocs-
mázós, barátnőzős és nevetgélős, egyáltalán: 
a mozgalmas életbe… Daniel az alvilágé, és 
sziszüphoszi beletörődéssel tűri tovább a vé-
get sohasem érő szenvedést, a mozdulatlan-
ságot, azt, hogy a világ befagyott körülötte, 
a télnek, jégnek sohasem lehet vége. Mert 
vannak dolgok, amit nem lehet. Eurydikét 
ember nem képes felhozni az alvilágból, a 
legszívettépőbb lantjátékkal sem. Orpheusz 
pedig – aki, még akkor is, ha isteni szeren-
cséje van mindig, mindenben, Orpheusz… 
akkor sem Isten –, az ember Orpheusz visz-
szatér a földre, a verőfényes augusztusi Nap 
vagy egy ősz végi, pasztellfényű napsugár 
alá, és rövid siránkozás után folytatja majd 
éneklő, szabad életét.

„Ember vagyok. Csak ember. Én martam 
el Danielt, én kényszerítettem Danielt arra, 
hogy visszatérjen… én néztem hátra útköz-
ben. Pedig talán ha isteni állhatatossággal 
kivártam volna az út végét, megtarthattam 
volna, megcsókolhattam volna őt, egészen 
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testi, hús-vér csókkal. Szerelmi vallomásaim, 
bókjaim tele voltak feszültséggel, meg voltak 
mérgezve félelemmel, rettegtem attól, hogy 
felelőssé válok Daniel beteg testéért, attól, 
hogy én, akire soha semmilyen igazán fontos 
feladatot nem bíztak, én nem leszek képes 
úgy segíteni neki a mindennapi teendőkben, 
ahogy arra szüksége van. Rettegtem attól, 
hogy sok mindent fel kell adnom, mindent, 
amit azelőtt szerettem, hegyi túrákat, úszó-
versenyeket, hosszú kocsmázásokat, vihán-
coló barátnőket, akik magas sarkú cipőjük-
ben ki-be tipegnek ruhaboltból ruhaboltba, 
likőrt isznak, gondolnak egyet, és színházba 
mennek, magas sarkújuk koppan a lépcső-
fokokon… hirtelen az jut eszükbe, hogy sá-
torozni menjenek, azonnal megveszik a vo-
natjegyet, és már száguldanak is a hegyi tó 
felé vagy a tenger partjára…

Egy évtized múlva ők éppen olyan csino-
sak lesznek, amilyenek most, kifestve, magas 
sarkúban, színházban, moziban, sátorban; 
én pedig… munkahely, otthon, munkahely, 
otthon, Daniel mosolyog, vicceket mesél, 
a Hermes messengeren is gyakran mesélt 
vicceket… eközben pedig egyre gyengébb, 
nap mint nap gyengébb, és ezt így, gondo-
latban nem lehet nem tragikusan venni… 
és átjáróház volna a lakás, orvosok, ápolók 
átjáróhelye, egy polcnyi orvosság meg az 
a szomorú fekete emelő (Egyszer láttam a 
webkamerán. Daniel szándékosan tette. Nem 
kapcsolta ki a webkamerát, ahogyan ilyenkor 
szokta, akarta, hogy ezúttal lássam, amint fel-
emelkedik az emelő, Daniel fekete pólyában 
lebeg a webkamera előtt, aztán eltűnik… azt 
akarta, hogy sohasem felejtsem el ezt a ké-
pet. Azt hiszem, sikerült neki. Sohasem fo-
gom elfelejteni azt az emelőt, és Danielt, aki 
benne feküdt, soha. Ebben biztos vagyok.) 
És Daniel aranykeretes szemüvege hiába 
csillan meg az antik csillár megnyugtató, ok-
kersárga fényénél, hiába meséli újra és újra a 
kacsás és a nyulas viccet, a szőkenőset, hiába 
képzeleg a márványszoborról, hiába rögtö-
nöz esténként történeteket, melyeket mindig 

is lusta volt legépelni, és különben is, ő nem 
író, hagyjam őt békén, ő csak úgy kitalálja a 
történeteket magának… és persze nekem… 

Hiába játsszuk olyan gyakran azt a ször-
nyű játékot, amelyre egyszer, egy virtuális 
beszélgetés idején keservesen ráfáztunk. 
Nem is játszottuk többé, hosszú ideig.

A játékszabály csak ennyi: úgy kell társa-
logni a Hermes messengeren, mintha mind-
ketten útra készen állnánk, éppen találko-
zunk a repülőtéren, a vonatállomáson vagy a 
buszmegállóban…

A Hermes-béli beszélgetések idején be-
jártuk a fél világot. Volt ott magánrepülő, 
vonat, mindenféle ország, amelyek térkép-
szerűen lapultak el, mélyen a repülő alatt, 
volt ott hajózás és csónakázás, cápahorgászat 
és csillagbámulás, rengeteg fagylalt, csirke-
comb, mindenféle finomság, voltak olasz 
replikák, látogatás a milánói Scalába… Vi-
szonylag könnyű ezt játszani, néha egy-egy 
linket is lehet küldeni, a hitelesség kedvéért, 
vagy e-képeslapokat, az ilyesmi csak feldobja 
a játékosok kedélyét.

Egyszer azt írtam Danielnek: Milyen szép 
a kilátás innen, a hegytetőről… Daniel kissé 
csípősen rákérdezett: Na igen. És hogy jutot-
tam én oda fel? A játék hevében, úgy tűnik, 
megfeledkeztem valamiről. Aztán rávág-
tam: A magánrepülőnk fog minket felrepíteni 
oda. És küldtem egy mosolygó emotikont 
is. De Danielnek elment a kedve az egész-
től. Látszott rajta, hogy fájdalmas már ez 
az utazás. Kellemetlen dolog: aznap nem 
sikerült olyan élénkre fennie a fantáziáját, 
hogy teljesen elmerülhessen ebben az értel-
metlen gyerekjátékban. Most nem sikerült, 
pedig Daniel gyakran meditál, mondhatni, 
gyakorló buddhista, koncentrációs gyakorla-
tokat végez, és általában sikerül élénk fantá-
ziaképekbe menekülnie. Aznap csak iróniára 
futotta a képzelgésből. Vagy túl keserűen 
volt jelen azon a napon a valóság, ki tudja. 
Nemcsak pénze nincs, de egészsége sem egy 
hosszú utazáshoz. Pedig nagyon szeretne, 
legalább egyszer, legalább egy szomszédos 
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országba… Egyáltalán, szörnyű ez a kép-
zelt utazás. Jobb lett volna sohasem játszani. 
Szomorú dolog, Daniel harminkét évesen 
utazósdit játszik egy alig húszéves csitrivel, 
akit sohasem érintett meg, sőt, akit sohasem 
látott a valóságban, csak byte-okból összeálló 
webkamera-mosolyát látta, képzelgés volt az 
egész, semmi, semmi, egészen jelentéktelen 
és elhanyagolható képzelgés és mégis: maga 
volt az élet.”

Ez a lány volt hónapok óta az élet. Mert 
a grafikákról szép lassan le kellett mondani. 
(Szájjal talán még rajzolhatna, ha úgy adó-
dik, hogy végleg lemondhat az ujjairól… de 
valahogy semmi kedve nincs ahhoz. Szájjal. 
Méghogy szájjal.) Mert Eva még plátóibb 
volt, még képzeletbelibb, mint a webkamera-
lány. Egyáltalán: mert minden és mindenki 
képzeletbeli volt, egyedül az ápolónő nem. 
Az az ellenszenves nő, akinek joga volt min-
denütt jelen lenni. És minden szépséget 
megzavarni egy epés megjegyzéssel, egy 
borzalmasan nyájas attitűddel, vagy egysze-
rűen csak azzal, hogy ott volt, port törölt, 
amikor semmi szükség nem lett volna rá, 
hogy barátkozott, amikor a pokolba kellett 
volna mennie, hogy megsértődött, amikor 
mosolyognia kellett volna, hogy megalázta 
őt minden fürdetéskor, minden vécézéskor, 
hogy kéjelegve nyugtázta Daniel mozdu-
latlanságát, néha mintha kimondhatatlanul 
örült volna ennek – ez valami rejtett női sza-
dizmus lehetett, gondolta Daniel, a férfit el-
gyengülten látni, és örvendezni tehetetlensé-
gén; aztán meg kacérkodni előtte… undorító 
farát riszálja, vagy szétkent rúzsát széjjelhúz-
za, mosoly gyanánt, de minősíthetetlen az a 
mosoly, esztétikai szempontból, rút az a nő 
és velejéig gonosz, átkozott devotee, hiszen 
világos, hogy vonzódik Danielhez, és az még 
világosabb, hogy nem személy szerint irán-
ta, hanem a betegsége iránt, igen, vonzódik 
a tolószék kéjesen guruló kerekeihez. Olyan 
túlfűtött hangulatban szokta őt mosdatni az 
a nő, hogy Daniel néha felháborodik ezen. 
Máskor egyszerűen igyekszik nem ott lenni, 

gondolatban. Daniel védekezik. Nincs ott, a 
márványszobornál van, és izmos markába 
szorítja a szobor szívét, míg egyszer csak 
életre kel, Catherine ellenőrzőjére gondol, 
mindenre gondol, csak a mosdatásra ne kell-
jen. Mert az megalázó, és mert az ápolónő 
kéjes örömet lel benne.

Tervezte már, hogy el kéne bocsátani ezt 
a nőt, de ahhoz túl olcsón dolgozik. Ennyi-
ért más senki nem tenné. Hiszen ő maga, a 
nővérke is csak azért teszi, mert álszent hie-
delmek rabja. A caritas romanáé. Nem fogja 
fel: a világ (beleértve őt magát, a nővérkét is) 
önzőbb ennél; nem érti meg: ő nem azért 
marad, mert jóságos, hanem, mert azzal a 
tudattal, hogy Danielnek majdnem ingyen 
dolgozik, saját egoizmusát tömjénezi. Szük-
sége van arra, hogy érezze: valakinek szük-
sége van rá. És arra talán még inkább, hogy 
az a valaki éppen Daniel legyen. Ez ad ér-
telmet az egyébként ijesztően átlagos életé-
nek. Ezért marad, ezért nem kér több pénzt 
a munkájáért.

A legnagyobb önfeláldozók saját önzésük 
oltárán áldoznak. Önzetlenségük hódolat az 
önzésnek, gondolta végül lekicsinylő arckife-
jezéssel, kissé talán okoskodva Daniel.

(Csokoládé, sztaniolban)

Valentina virtuális énje már két hónapja 
nem létezett, amikor Joseph, látva Daniel 
elolvasatlan leveleit Valentina elektronikus 
postaládájában, levelet írt Danielnek.

Tudatta vele, hogy Catherine egy osztály-
kiránduláson lezuhant a szikláról, meghalt. 
Tina azóta sem tudja feldolgozni a gyerek 
halálát, senkihez nem szól egy szót sem, be 
sem kapcsolja a tévét, csak gondolkozik. Rá 
se néz senkire. Maga elé bámul, az eget fi-
gyeli, vagy a fényképeket nézi, megrögzöt-
ten. Megőrizte azt a csokoládédarabot, amit 
Catherine a zuhanás előtti percekben evett. 
Ez a csokoládé döbbentette rá a tanítónőt 
arra, hogy Catherine eltűnt. Éppen ott he-
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vert a szikla csúcsán, sztaniolban, ahonnan 
Catherine lebukfencezett a mélybe.

Fényképek. Catherine összekuszált hajjal. 
Arccal a fűben. Kis kezében egy darab cso-
koládé, ezüst sztaniolban. Összetört szem-
üveg, rózsaszínű keretben; az üvegdarabokat 
egy kevés halványpiros vér színezte meg. A 
tolltartója kinyílt; színes filctollak, radírok, 
kis játékok szétgurulva a földön. Pitypangok, 
fű. Virágzó gyümölcsfák. Catherine arcán 
egy bogár futkos.

– Pisilni ment a bokor mögé… – meséli 
rémült arccal a tanítónő egy videofelvételen.

Az osztálytársak körülállják a kicsi holt-
testet. Csak nézik, nézik azt a testet, amely az 
imént még Catherine volt, és keveset értenek 
mindabból, ami most bennük, kívülük törté-
nik. Már rég megunták ezt a mókát, játszani 
szeretnének, fára mászni vagy bújócskázni 
egyet. Miért kellett, hogy Catherine éppen 
most, a játék közepén, meghaljon? Kis ma-
goló, mindig is ilyen volt: elrontotta a játékot 
a komolyságával.

Valentina számítógépén egymást követik 
a fényképek. Catherine a pitypangok között. 
Catherine összetört szemüvege. A bogár 
Catherine élettelen arcán. Catherine radírjai. 
Catherine holtteste és a bámuló osztálytár-
sak. A tanítónő, elborzadva. Catherine kis, 
kövérkés ujjai, csokoládémaszattal. A csoko-
ládé, az ezüst sztaniol.

Valentina még nem képes elhinni. A fény-
képeket nézegeti, reggeltől estig a holttestről 
készített fényképeket és videofelvételeket 
nézi, éjjel sem tud aludni. Nyitott szemmel 
fekszik, agyával a fényképeket nézegeti. Ott 
van, mindig jelen van Valentina tragédiája is, 
minden más tragédia hátterében és előteré-
ben, minduntalan újra átéli azt a toroklövést, 
ami miatt megbénult a teste, és emlékszik 
arra, hogy attól kezdve egészen képzeletbe-
livé változtak a karjai, a hús-vér karok, ame-
lyeket már sohasem lesz képes felemelni, a 
megbénult, beteg karok akarattá változtak, 
lélek-karokká, a lélek karjai szorították a gye-
reket, szinte már fojtogatta Catherine-t az 

anya szeretete, az a mérce, aminek meg kel-
lett felelni, az a Valentina könyörgő, szigorú 
tekintetébe rejtett mondat, hogy: „Helyettem 
is meg kell valósítanod magad.” A kislány jó ta-
nuló lett, aztán még jobb és még jobb tanuló; 
ő nem játszott és nem evett túl sok édességet, 
és nem nézett gügye rajzfilmeket, mint a töb-
biek, mert ő, Catherine volt mindannyiuk re-
ménysége: Valentina benne lakott, Valentina 
barátai, akik, Josephen kívül mindannyian 
túl betegek, túl magányosak és főleg túlzot-
tan gátlásosak voltak ahhoz, hogy ebben az 
állatkertben, az emberi kultúrának ebben 
az állatian kegyetlen, de végigaszfaltozott, 
tehát kulturált kertjében megvalósítsák ön-
magukat; Catherine életerejére volt szükség 
ahhoz, hogy megvalósuljanak a félig már el-
temetett tervek. Ő volt az, akire húsz ember 
tekintett büszkén, akitől húsz élet várta a be-
teljesülést… Valentina kicsi lányától.

…Hogy van Catherine? …büszke vagyok a 
lányodra… Peter bácsi öleli… Küldtem neki egy 
meséskönyvet postán, megérkezett?… én szívesen 
segítenék neki a házi feladatokban… Úgysincs más 
dolgom. Csak küldd át hozzám… dehogy küldöm, 
én akarok mellette lenni, én, az anyja…

és az évzáró ünnepségen húszból tizen-
ketten jelen voltak, tizenkét tolószék tulajdo-
nosa gondolt büszkén a gyerekre, a közösnek 
tekintett, egészséges, egyetlen utódra, most 
pedig… Catherine halott. És Catherine-nel 
együtt Valentina is elveszett.

Mivel az élet néha lidérctestet ölt, és mar-
kába röhögve az ember hasára telepszik, 
ezért történhet meg, hogy a lehetőségek fel-
számolódása után a test kárörvendve tovább 
vegetál, nem hagy fel a működéssel, nem haj-
landó (és nem is képes) öntudatra ébreszteni 
a lelket, a test ilyenkor a lélek halálát ünnepli, 
de úgy ünnepel, ahogy titkos irigyek szok-
tak olyasvalakinek a temetésén ünnepelni, 
aki valamiben, valahogyan több volt, mint 
ők. Ám a léleknek, a meghalás, a haldoklás 
perceiben van még ideje kiforralni az ősrégi 
bosszút, az energia utolsó, halálig tartó láza-
dását: az életösztönt. Ez az, ami megtiltja a 
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testnek, hogy felhagyjon a működéssel. Va-
lentina megőrült. Megőrült, és minden való-
színűség szerint még legalább harminc évig 
élni fog.

Nem, Danielnek most nem futotta köny-
nyekre. Amikor Joseph levelét olvasta, azt 
hitte, rossz vicc. Lehetetlen, hogy elveszítse 
Tinát.

Az ápolónő benyit Daniel szobájába, és 
mint aki tudja a hírt, győzelemittas, sárgás 
tekintettel méri végig Danielt. Ebben a né-
zésben ujjongva tükröződik az ápolónő esze-
lős monológja, amely minden egyes alka-
lommal kiül a rúzsos pofájára, és amely, úgy 
tűnik, már sohasem fog véget érni.

Én vagyok az életed nője, mert én vet-
kőztetlek le esténként, és én főzök rád. Nem 
Eva, az élettelen grafika, nem Nóra, a leg-
utóbbi virtuális szeretőd, nem Valentina; ők 
képzelgések, Daniel. Sohasem fogod meg-
érinteni egyiküket sem. A valóság egyedül 
én vagyok. Hozzájuk menekülsz, hogy az én 
arcomat ne lásd.

(A müncheni jóshalak)

Innen márványsúlyúnak tűnnek a bá-
rányfelhők. Mintha óriási szobrok lefaragott 
és szétdobált rögei lebegnének itt, egyenként 
hattonnányi súllyal és mégis égi könnyed-
séggel.

Nóra lepillantott a térképszerűen fekvő 
folyókra, háztetőkre, országokra. Még tíz 
perc, és a repülőgép le fog szállni München-
ben, ebben a játékvárosban. Ezen az aranyo-
zott kilincsű, tarka játszótéren, ami valaha, 
az élet homályos őskorában, a világot jelen-
tette. Azokban az években München határai 
egybeestek a világ határaival.

Nóra, mivel évek óta nem lakik München-
ben, és egyetlen ismerőse sem maradt azok 
közül, akik valaha ismerték őt itt, München-
ben, hét napra szobát bérel egy drága szállo-
dában. Az előcsarnokban kényelmes fotelek, 
korallszínű szőnyeg, a falról óriáskagylók 

lógnak. Egyik falon vízesés zuhog, egy má-
sik falba műakváriumot építettek, műhalak-
kal, műnövényzettel. Ezek a halak megállás 
nélkül köröznek a féldomború akvárium 
üvegfala mentén.

Holnap el fog látogatni a belvárosi teme-
tőbe, az antikvárius sírjához. Emlékszik, va-
lami földszínű fémlappal fedték be a sírt, és 
ezüstbetűkkel írták ki rá a nevét… vajon még 
megvannak azok a betűk? Talán azóta lelop-
ta valaki az ü-ről a pontot, hogy ezüstgyűrűt 
csináltasson belőle a kedvesének?

Amint a gépiesen körbe-körbe úszó, zöld 
pikkelyekkel fedett műanyag halakat néze-
gette, azon morfondírozott, hogy vajon egy 
évtized múlva ki fogja-e mondani nyugod-
tan, természetes hangerővel, hogy:

Müller Géza kedves, de infantilis vén 
bohóc volt, Daniel Ludensi magányos fia-
tal férfi, a halál közvetlen vagy legalábbis 
bármikor aktuálissá nőhető közelében, tele 
gátlásokkal, tanácstalansággal, félelemmel, 
tele ürességgel, hiánnyal tele, untig tele. 
Az ápolónő pedig egy perverz fetis, aki hol 
utálta Danielt, hol pedig szenvedélyesen ra-
gaszkodott hozzá. De legalább sohasem vol-
tak aljasabb szándékai, mint bárki másnak, 
akinek el kell viselnie, hogy vonzódásának 
tárgya éjjel-nappal jelen van az életében és 
azt, hogy kettőjüket a testi közelség ellenére 
is fényévnyi távolság, minden mosdatáskor 
egy szappan választja el egymástól.

Egy évtized múlva megmosolyogja majd 
Evát, a grafikahölgyet, aki a mítoszbéli és 
mégis olyan valóságos haldoklót – szintén a 
grafikán – megszoptatta, egy évtized múlva 
emlékezni sem fog arra, hogy Daniel már-
ványszobrokat faragott és keltett életre kép-
zeletben, egy évtized…

Ennyi idő alatt Bobby műsora megbukik, 
megszűnik az adó vagy… Bobby elérkezik 
az ezeregyedik halrecepthez. Akkor majd ki 
fog derülni, hogy valóban létezik-e ezeregy 
halrecept, vagy ez, ez az ezeregy csak ócska 
reklámfogás volt.
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Pozsonyi Gabriella

Egyedül

Miután megismered ezt a történetet, biztosan 
ÉRTENI fogod, miről szólt, de tiszta szívemből 
remélem, hogy nem TUDOD majd, mit olvastál.

A hajnali szürkület rideg, nyomasztó hangu-
latban köszöntötte a reggelt. Ahogy megütötte fü-
lemet az esőcseppek szapora kopogása és kiléptem 
az ajtón, még az a maradék életkedv is elszállt be-
lőlem, ami esetleg még a korai felkelés ellenére meg-
maradt. Fázósan nyomtam le a nyirkos rézkilin-
cset, és miután a szél jókora adag esővizet csapott 
az arcomba, sietve elindultam a vasútállomás felé. 
Az utcák sötétek, nyirkosak és kihaltak voltak. Az 
utat fényesítő, óriás lábnyomához hasonló pocso-
lyatavakat el-elnyelő ködfoltok közepette egyetlen 
árva lelket sem láttam egész úton.  Mire felvillan-
tak előttem a vasútállomás éles neonfényei, bőrig 
áztam, és úgy éreztem, hogy minden porcikám 
átfagyott.

Ahogy megvettem a jegyemet, azonnal ülőhely 
után néztem. Azonban ötpercnyi nézelődés után 
rájöttem, hogy minden fáradozásom hiábavaló. 
Az egész állomás tömve volt a különböző úti célú, 
vonatokra váró utasokkal. 

Nyomott hangulatban álldogálva kiszemel-
tem egy nem túl zsúfolt sarkot magamnak, s ép-
pen nekilendültem, hogy átszeljem az utamban 
álló utastömeget, amikor megakadt a szemem 
egy csomagjaival babráló, öreg nőn. Egyik ke-
zével éppen azon ügyeskedett, hogy bekapcsolja 
kicsi, kerekes, szakadásig tömött, fekete bő-
röndjén minduntalan kikapcsolódó zárat, míg 
a másik kezében lévő, görbe botjával dühösen 
hadonászott, hogy elkergesse az ide-oda bóklá-
szó kis korcsot a közeléből. A kutyus látva, hogy 
sehogyan sem tudja a nő szívébe belopni magát, 
egy szerelmespárt vett célba. A lány lehajolt és 
megsimogatta. Ahogy azonban meglátta a ku-
tya bal, mellső lábát torzító, csúnya forradást 
undorodva húzta vissza a kezét.   

Én voltam a következő áldozat. A kis csavar-
gó hízelegve odasomfordált hozzám, és legédesebb 
tekintetét bevetve próbálkozott kicsikarni tőlem 
némi ennivalót. A tekintete csupa energiát és ba-
rátságot sugárzott, annak ellenére, hogy elég rossz 
bőrben volt, és látszott rajta, hogy nem fiatal; 
olyan 8-10 évesre saccoltam. Lehajoltam, hogy 
megsimogassam; ekkor azonban hirtelen egy erő-
teljes férfihang a közvetlen közelemből ráparan-
csolt és magához hívta.

– Ede! Gyere ide!
Hátrafordultam, s megdöbbenve néztem, ahogy 

a kutya odaszalad egy ápolatlan, koszos, szakadt 
ruhában ücsörgő férfihoz, és kedvesen megnyalja 
a kezét. Eddig észre sem vettem a mögöttem ülő 
férfit; biztosra vettem, hogy a kutya gazdátlan, és 
most zavartan motyogtam valami magyarázko-
dásnak tűnő idétlen szöveget.

– Őőő elnézést, csak azt hittem kóbor vagy va-
lami… olyasmi…

– Én kérek elnézést, állandóan kaja után kun-
csorog, nem valami jól nevelt kutya; egyébként nem 
is az enyém… a húgomé… vagyis… csak volt… 
Igazából az is csoda, hogy életben van. Nem hit-
tem, hogy meg tudom gyógyítani… – sóhajtotta, 
zavarba ejtően barátságos hangon.

A kinézetéből adódóan semmi normális vá-
laszra nem számítottam, így teljesen ledöbbentett 
a reakciója; és bár első ránézésre nagyon ellen-
szenvesnek találtam, minden erőmet összeszedve 
megpróbáltam félretenni az előítéleteimet és lassan 
beszédbe elegyedtünk. 

Pár perc sem telt el, és már azon kaptam ma-
gam, hogy a kikövezett padlón ülök mellette (szék 
hiányában), hátamat a falnak támasztva, és 
ámulva hallgatom…

A nap álmosvörös sugarai lustán nyújtóz-
tak végig a folyó eleven, fodros hullámain. 
S miközben a napkorong lassan felkúszott 
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a még halványszürke színben úszó égbolt 
felhőtlen tükrére, ébredezni kezdett a mind-
eddig látszólag mélyen szunnyadó táj és vele 
együtt a folyóparton álló, öreg fűzfa korhadt 
üregében megbúvó aprócska angyal is. Pici 
arcába hulló göndör, aranyszőke haja szinte 
teljesen eltakarta. Apró párnás kezeivel ma-
gát átölelve aludt, miközben az odú sötét-
ségének utolsó foltjai is felszívódtak, átadva 
helyüket a szokatlanul meleg, őszi nap talán 
utolsó, ezüst- és aranyszínben fürdő fénysu-
garainak.

Anna arra ébredt, hogy Ede vadul nyalo-
gatja pici kezeit. Boldogan ölelte át a kutyust, 
és megsimogatta bozontos buksiját.

– Gyere! Induljunk! Ha nem érünk haza 
időben, baj lesz, és most Ádám sincs itthoo… 
– harapta el a kislány ásítva a mondat végét, 
miközben a kutyuska vidáman megcsóválta 
farkát, kis gazdájának testvére neve hallatán.

Anna lassan feltápászkodott, összehúzta 
magán a kis bordó kardigánt, s épp ki akart 
bújni az odúból, amikor hirtelen megder-
medt; gyorsan visszakuporodott a fa mély, a 
gyerek számára már otthonosan meleg üre-
gébe. Rémülten ölelte át Ede nyakát, s riad-
tan figyelte a közeli nádasból elővillanó két 
éles, sárga szempárt.

– Ne félj! – súgta bátorítóan. – Nagypapa 
azt mondta, hogy semmilyen állat nem bánt 
bennünket, ha mi sem bántjuk őket. Csak 
nyugton kell maradni, míg elmegy. 

A veszély szerencsére azonban korántsem 
volt annyira komoly, mint amilyennek az 
első pillanatban tűnt. A nádasban elővillanó 
szempár gazdája – egy róka – csak a mocor-
gásra figyelt fel, amit a fűzfa felől hallott; ab-
ban a pillanatban, hogy meggyőződött róla, 
hogy nem fenyegeti veszély, ismét állkapcsa 
közé szorította frissen elejtett vadlúdját, s 
folytatta útját kotorékához, ahol már három 
üres gyomor is várta, hogy – a sikeres vadá-
szatnak hála – mihamarabb megtöltsék.

– Gyere! – szólt oda Anna halkan Edének, 
miután a róka eltűnt a hajnali szellőtől suso-
gó, sötét nádasban.

Azzal a kislány kipattant az üregből, és 
elindult haza. 

Sietett; tudta, hogy tegnap esti szökéséért 
még drágán megfizet, s ha a ház lakói feléb-
rednek, mire ő és Ede hazaér, az csak ront a 
helyzeten…

* * *

Anna félve állt meg a ház bejáratát őrző 
hatalmas ajtó előtt. Csak remélni tudta, hogy 
még azelőtt felér a szobájába, mielőtt Sarolta 
felébred. 

Pár pillanat múlva erőt vett magán, és egy 
nagy sóhajtás közepette átlépte a küszöböt. 
A nehéz rézkilincs fájdalmasan nyikorgott 
apró kezei alatt, s a roppant tölgyfaajtó las-
san kitárult.

Pár másodpercre megállt, de hallva, hogy 
nagy a csönd, megnyugodott. Sarolta még 
fent volt a hálószobában.

A nappali szinte fényárban úszott az óriá-
si üvegablakokon keresztül beszűrődő renge-
teg vékony, erőssárga napsugárnyalábtól.

Anna szívét mindig boldogsággal töltötte 
el ez a hajnali napfényparádé, s kiűzött a lel-
kéből minden aggodalmat. És bár ez is csak 
pár pillanatig tartott, ilyenkor azért mégsem 
esett neki olyan rosszul ránézni a konyhaajtó 
melletti sarokban porosodó óriás, fekete zon-
gorára.

Ahogy meglátta a hangszert, azonnal 
megjelent előtte édesanyja emlékképe.

Ott ült a kis zongoraszéken, és vidáman 
énekelt, miközben Anna fodros, kis, sárga 
ruhájában táncolt a nappali közepén.

– Képzeld Ede! Egyszer még az apu is tán-
colt! Leszaladt a lépcsőn, felkapta anyácskát 
a zongora mellől, és már röpültek is! – kiál-
totta önfeledten. – Olyanok voltak, mint egy 
herceg és egy hercegnő…

A kislány arcán egy másodperc erejéig 
rég nem látott, felhőtlen boldogság suhant 
át; ahogy becsukta szemét, magát is meg-
pillantotta, ahogyan ott állt, és tapsikolva 
kacagott szülei játékos táncán. Még pördült 
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is egyet örömében, mintha csakugyan ott 
lenne velük.

Azután kinyitotta szemét, s megint meg-
látta a poros, elárvult zongorát; arca elko-
morult, s a szája szegletében bujkáló mo-
soly is tovatűnt. Már nem hallotta a zenét, s 
Anyácska felhőtlen kacaját sem. A fényárban 
táncoló gyönyörű pár emléke hirtelen szer-
tefoszlott.

A kislány gyorsan letörölte az arcán vé-
gigfutó két könnycseppet, s felszaladt a lép-
csőn a szobájába. A kiskutya – aki mindvégig 
ott ugrabugrált gazdája mellett – pár pillana-
tig elbizonytalanodva állt a nappali közepén 
Anna után nézve, majd tétován elindult ő is 
a lépcső felé…

* * *

Anna jó pár perce ült már a szobájában, 
mereven maga elé bámulva, mire Ede felért 
a szobába. A vörösesbarna, lógó fülű tacskó- 
és foxikeveréket, a sors elég kicsi termettel 
áldotta meg, és ebből adódóan csak nagy ne-
hézségek árán tudott megbirkózni az emelet-
re vezető lépcsőrengeteggel. Miután felért a 
szobába, felugrott a kislány ágyára, és bolon-
dosan elkezdte nyalogatni Annát, ahol érte. 
A gyereket ez kizökkentette eddigi merengé-
séből, felugrott az ágyról és bezárva a szoba 
ajtaját, vidáman játszadozni kezdett a ku-
tyussal. A szoba pár perc után már úgy né-
zett ki, mint egy valóságos csatatér. A földön 
szanaszét szórva feküdtek a szebbnél szebb 
mesekönyvek, amelyek most éppen élükre 
állítva labirintusfalak szerepét töltötték be. 
A rengeteg plüssjáték pedig mind összevisz-
sza hevert a szoba egyik sarkában.

– Figyelj Ede, te most egy anyafarkas el-
veszett kölyke vagy, én leszek a mamid – ha-
darta óriási izgalommal a kislány. – Ha hív-
lak, indulj el a labirintusban. De óvatosan! 
A hegycsúcson ágaskodik egy havasi szörny, 
meg akar fogni, azért van kötél a kezében! 
– Azzal aggódva az asztal tetejére pillantott, 
ahol egy régi barna plüssmaci cowboy kalap-

ban, napszemüvegben nézett harcra készen a 
kutyára (vagy legalábbis arrafelé), a kezéhez 
kötözve egy vastag, barna sállal. 

A kiskutya a mesekönyvrengeteg másik 
oldalán ült, és érdeklődve figyelte kis gaz-
dája minden szavát. Nem mintha nem tudta 
volna, hogy mi fog történni; naponta leg-
alább háromszor végigment az Anna által 
készített könyvlabirintuson, megküzdve az 
asztalon trónoló, meggyötört plüssel. A kis-
lány éppen azon volt, hogy kiadja Edének a 
parancsot az indulásra, amikor egyszer csak 
szigorú, szapora kopogás hallatszott az ajtó 
felől. Anna és a kutya egyszerre dermedt 
mozdulatlanná. 

– Anna! Gyere ki! Hallod? Gyere ki, nem 
szólok még egyszer! – szólt az ajtó mögül egy 
nyers, dühös hang.

Neki viszont esze ágában sem volt kimen-
ni. Tudta, ha kimenne Sarolta megint jól le-
szidná. Hátrált az ajtótól két-három lépést, és 
elégedetten lekuporodott a sarokba gyűjtött 
plüsshalmazra, Ede mellé.

– Még jó, hogy bezártam az ajtót. Külön-
ben berontott volna ide, és kiráncigált volna, 
mint a múltkor. De így nem tud mit csinálni, 
látod! – suttogta dacosan Anna a kiskutyá-
nak.

Sarolta megnyitotta az ajtót még vagy 
háromszor, aztán dühösen sarkon fordult, és 
lesietett a nappaliba.

Ránézett a konyhaajtó mellett 
felfüggesztett kakukkos órára, összeharap-
va ajkát sietett tovább, tudta, hogy Kázmér 
nemsoká hazaér. Mindig csak este jött haza, 
úgyhogy ez kivételes alkalomnak számított. 
Tétován állt meg a konyha közepén.

Mi is legyen a reggeli? – mormogta magá-
ba mélyedve. 

Tudta, Kázmérnak imponálna, ha olyas-
mit készítene, amit Anna szeret. Így hát, 
bár sosem értette, Anna nagyapja miért 
eteti a kislányt olyan – Sarolta számára 
minősíthetetlen – étkekkel, mint a bundás 
kenyér, nekifogott a kislány kedvencének 
elkészítéséhez. Kinyitotta a szekrényajtót, 
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és elővett egy fonott, barna kosarat, ami 
púposra volt rakva egészséges, óriási tyúk-
tojással.

Ahogy felegyenesedett, hirtelen megpil-
lantotta magát a konyhaszekrény felső ré-
szének üveges ajtajában. Nem lepődött meg 
a kissé zilált tükörképen. Rosszul aludt az 
éjszaka, reggel pedig nem tudta kellőképpen 
szorosra fonni a haját, sietett, ideges volt. 
Nem tudta, Anna hazajött-e már.

A keskeny arc felett hosszan nyúló egy-
két homlokránc gonoszul bámult vissza az 
asszonyra, de Saroltát mégis büszkeség ön-
tötte el.

A tükörképe még mindig egy egyenes tar-
tású, büszke, igen csinos teremtést mutatott, 
akit meggyötört ugyan a sors mostohasága, 
de megtörni mégsem tudta.

Kisimította az arcába hulló néhány kó-
sza sötétbarna fürtöt, megigazgatta hosszú, 
majdhogynem földet söprő, sötétbarna ruhá-
ját, és úrinőhöz való méltósággal hozzáfogott 
a reggeli készítéséhez. 

Már jókora darabja elfogyott a délelőttnek, 
de Anna még mindig csak várt és várt csak a 
szobájában. Sarolta már legalább hatszor dö-
römbölt az ajtón, de Anna megfogadta, hogy 
ő bizony ki nem lép a szobából, míg Ádám, 
vagy Édesapa meg nem érkezik.

Eddig minden ment is rendben, de kis 
ideje már olyan hasfájdalmak kínozták, hogy 
a könnye is kicsordult. Csak most jutott 
eszébe, hogy legutoljára a vacsoránál evett, 
és akkor is csak keveset, hiszen már az ele-
jén összeveszett Saroltával, aki el akarta tőle 
venni Edét.

Erre a gondolatra szörnyen elszorult a szí-
ve, s annyira megszorította a kis foxit, hogy 
az egyszerre fájdalmasan felnyüszített.

– Jaj, sajnálom, nem akartam. Csak eszem-
be jutott, hogy azt mondta, felakasztat János 
bácsival… De ne félj! Soha nem engedem, 
hogy bajod essen, Ádám és én vigyázunk 
rád!

Ekkor hirtelen egy meleg, szelíd hang 
ütötte meg a kislány fülét.

– Anna, kicsim, gyere ki, még ma nem 
ettél egy falatot sem, bundás kenyér van, és 
szamócatea, a kedvenced!

– Édesapa! – ugrott fel a kislány!
Gyorsan kinyitotta az ajtót, és boldogan 

ugrott apja karjaiba.
– Hercegnőm! Mekkora rendetlenség van 

már megint a szobádban?! – szólt rá tettetett 
szigorral a kislányra az enyhén őszes hajú, 
magas, öltönyös férfi. 

– Gyorsan tegyél rendet, és ha kész vagy, 
gyere le reggelizni. Addig mi megterítünk. 
Jó? – nézett kedvesen lányára.

– Persze Édesapa! Persze! – bújt hozzá a 
gyerek. 

* * *

Kis idő múlva Anna már nyugodt, vidám 
hangulatban, dudorászva szökdécselt lefelé a 
fehér márványlépcsőn. Apja hazaérkeztével 
hirtelen minden félelme elmúlt. Az eme-
letről leérve gyorsan megölelgette az utána 
bukdácsoló kiskutyát, majd gyorsan besza-
ladt a lépcsősor alatt rejtőző fürdőszobába.

Az étkező közepén, a hatalmas, diófából 
készített ebédlőasztal már meg volt terítve, 
és a friss bundás kenyér és a szamócatea sűrű 
illata hamar megtöltötte a helyiség minden 
szegletét. Ahogy a kislány beért a nappaliba, 
boldogan pördült egyet. Nem számított rá, 
hogy apukája még a délelőtt folyamán haza-
ér. Rendszerint csak szombat este ért haza, 
és akkor is olyan későn, hogy Anna már nem 
bírta ébren megvárni. Apukája hirtelen be-
toppanása teljesen felvillanyozta, s az egyet-
len gondját már csak az egyre jobban korgó 
pocakja jelentette. Most még mostohaanyja 
rideg pillantása sem tudta lelombozni. 

Bátran nézett bele a jeges, acélkék sze-
mekbe, és mosolyogva fedezte fel, hogy a 
negyven év körüli asszony mindig precízen 
kontyba csavart, vörösesbarna hajának szálai 
ziláltan omlottak sovány arcába; amely most 
talán még a szokottnál is soványabbnak és 
sápadtabbnak tűnt a gyerek szemében.
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Miközben a kislány mostohaanyja dühödt 
arcát bámulta, édesapja is leült az asztalhoz.

Egy kis ideig senki sem szólt egymáshoz, 
de egy idő után Anna megunta a csendet, és 
csilingelő hangon elkezdte mesélni heti él-
ményeit.

– Képzeld Apu! Edét megtanítottam ülni, 
és visszahozni a labdát! Egyszer még a vízbe 
is utána ugrott, nagyon megijedtem, de nem 
lett baj; jó úszó – nézett büszkén a sarokban 
rágcsáló kutyára, majd nagy levegőt vett, 
hogy tovább folytassa a beszámolót, de Sa-
rolta hirtelen félbeszakította.

– Ha már ennyire benne vagy a 
mesélhetnékben, akkor talán azt is elmesél-
hetnéd apádnak, hogy hol jártál tegnap este, 
nem gondolod?!– nézett férjére, sokat sejte-
tően az asszony.

Anna erre, olyan kicsire összehúzta ma-
gát, hogy alig látszott ki az asztal mögül. 
Tudta, hogy pillanatokon belül olyan vesze-
kedés tör ki, mint a csuda.

– Anna! – nézett édesapja szigorúan. 
– Ugye nem mentél ki megint az éjszaka kö-
zepén, a folyópartra csavarogni!?

A kislány erre hirtelen kicsattant.
– De! Elmentem, mert azt mondta, hogy 

bántani fogja Edét, azt mondta, hogy fel-
akasztatja János bácsival! – kiabálta, mosto-
haanyjára szegezve a tekintetét.

– Kázmér, azt csak azért mondtam, mert a 
lányod egész héten rossz jegyeket hozott haza 
az iskolából! Arra gondoltam, hogy ha nem 
minden idejét avval a kis ronda korccsal töl-
tené, talán jobban menne neki az iskola. Alig 
van itthon, állandóan csak csavarog. Már egy 
tanítónő is volt nálunk. Panaszkodott, hogy 
Anna nem hajlandó részt venni a közösségi 
feladatokban, szófogadatlan, és ha leszidják, 
akkor is csak pimaszul a padlót bámulja; ahe-
lyett, hogy hallgatna a tanárokra! – mesélte 
Sarolta erőltetett higgadtsággal a hangjában 
majd Kázmérra nézve elégedetten nyugtáz-
ta, hogy ismét meggyőzte férjét.

Tudta Anna is; apja már megint Saroltá-
nak fog igazat adni, nem neki. Ez a gondolat 

viszont annyira feldühítette, hogy most már 
torkaszakadtából kiabált.

– Azért kapok rossz jegyeket az iskolában, 
mert nem érdekel, amit tanulunk, nem sze-
retetek iskolába járni, mert ott mindenki utá-
latos velem, és mindig csúfolnak! Ede pedig 
nem korcs, ő a kutyám, és senki nem veheti 
el tőlem, még te sem! – üvöltötte sírva.

– Na ez azért már sok, Anna! – emelte fel 
a hangját az apja.

Sarolta tettetett nyugalma ekkor hirtelen 
elsuhant. 

– Mit képzelsz magadról te kis szemtelen, 
mihaszna! – pattant fel ebben a pillanatban, 
dühtől vörös képpel, felemelve a kezét, hogy 
arcon vágja a kislányt. A dühös ordítás azon-
ban egyik pillanatról a másikra kétségbeesett 
kiáltásba ment át, és az asszony fájdalmas jaj-
gatások között esett vissza a székre.    

Ede, aki mindeddig az ajtó melletti vacká-
ban vicsorgott, a megfelelő pillanatra várva, 
ösztöneitől vezérelve odaugrott Anna mos-
tohaanyjának lábához, és minden erejével 
beleharapott.

A következő pillanatban már emelkedett 
is a seprű a magasba. A kutya vonyítva fél-
reugrott, és reszketve beszaladt kis gazdája 
lába mögé.

– Apa! Ne bántsd! – sikított a kislány zo-
kogva. A férfi erre dühösen eldobta a hirte-
len felindulásból kezébe kapott seprűt.

– Azonnal menj fel a szobádba! Fejezzé-
tek be a veszekedést!

Anna kapva a lehetőségen, gyorsan le-
ugrott a székről, és sietve elindult a szobá-
jába. Halkan odaszólt Edének, és eltűntek 
az ebédlőből. Szobájából még hallgatta egy 
darabig Sarolta éles, visító hangját, ahogy 
Édesapával veszekszik, majd lassan becsukta 
az ajtót. 

Tudta, hogy apja nemsokára feljön hozzá 
mostohájával együtt, és jól leszidják majd, 
azután adnak neki egy puszit, és úgy tesz-
nek, mintha semmi sem történt volna.

Ránézett Edére és egyszer csak óriási düh 
fogta el.
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– Tudod mit! Azért sem fogom megvárni, 
míg feljönnek ide és elmondják, milyen rossz 
és szófogadatlan vagyok, hogy milyen sok 
gond van velem, meg hogy Édesapa milyen 
sokat szomorkodik miattam! Azért sem! 
Gyere Ede! – azzal a méregtől és izgalomtól 
reszketve felpattant, ölébe kapta a kiskutyát, 
kinyitotta az ablakot és macskaügyességgel 
kimászott a tetőre. Onnan átugrott a csak 
néhány centire lévő kőrisfa hatalmas, vaskos 
ágára, és pár pillanat múlva már a kis fehér 
kertkapu felé szaladt a nyomában loholó Edé-
vel. Elhatározta, hogy kimegy a folyópartra, 
játszik egyet a kutyussal, délután hazajön, és 
mikor Ádám is megérkezik, együtt elmen-
nek meglátogatni a nagypapát.

* * *

Egész délután kint volt a folyóparton. 
Nem volt már olyan meleg, mint pár héttel 
ezelőtt, de egyfolytában futkorászva fel sem 
tűntek a kicsit hűvösebb fuvallatok.

Anna pihegve ugrott be a fűzfa óriási re-
pedésébe.

– Gyere Ede! – kiáltott ki a lyukból a gye-
rek, és a kutya pár pillanat múlva már ott li-
hegett gazdája lábánál.

– Csupa víz vagy. Gyere, megszárítalak 
– szólt, azzal előhalászott egy, a fa belső ol-
dalához nyomott törülközőt, és dudorászva 
elkezdte törölgetni a kutyát.

Ahogy bohóckodott, egyszer csak észre-
vette a kutya lába alatt gyűrődő papírt.

– Hé, szállj le róla, szállj le róla! – kapta 
ki sikítva a vizes tappancsok alatt sínylődő 
fényképet.

A kép nagyjából négy évvel ezelőtti lehe-
tett. Rajta volt mindenki. Édesanyja és édes-
apja egymást átkarolva, nevetve álltak. Mel-
lettük a nagyapa, előttük a két gyerek. Anna 
még egészen kicsi volt, Ádám ölében aludt, 
fejét a testvére vállára hajtva. Ahogy Anna 
pillantása Ádámra esett, rájött, bátyja nem 
sokat változott a képhez viszonyítva. Bár 
nem volt még annyira szurokfekete a haja, 

mint most, magas, vékony fiú volt már akkor 
is. Édesapja és nagyapja pedig úgy festettek, 
mintha most készült volna róluk a kép. Az 
elmúlt években szinte semmit sem változtak, 
az az egy-két ránc pedig, amit a sors azóta 
a két férfira szórt, a kislány számára nem 
igazán tűnt fel. Mindenki nevetett a képen, 
boldognak látszottak. Anna lassan megsimo-
gatta Édesanyja arcát. 

Milyen szép volt… – gyönyörködött anyja 
göndör, napszőke fürtjeiben és meleg, csillo-
gó, szerető szemében. – Erre a képre vigyáz-
ni kell! – szólt csöndesen a kislány, és egy 
rajzszeggel átszúrva felerősítette a fa belső, 
kemény, erős törzsére.

* * *

Késő délután volt, amikor visszaértek Edé-
vel a folyóparti játszadozásból. Anna sietve 
csukta be maga mögött a kiskaput, gyorsan 
megigazítgatta a hatalmas, sárga gyermek-
láncfűcsokrot, amit a parton szedett, és 
odaszaladt a kert végében álló tölgyfa alatt 
pihenő sírhoz.

– Szia Anyácska! Ne félj, nem feledkez-
tem meg rólad, nézd, milyen gyönyörű csok-
rot szedtem neked! 

Azzal gyorsan elvette a sírról a tegnapi, 
kicsit kókadt „virágcsokrot”, és a helyére tet-
te a frisset. 

– Képzeld! – kezdett bele a kislány napi 
panaszáradatába – Apa és Sarolta megint 
összevesztek. Azt hiszem, megint miattam. 
Apa azt mondogatja, hogy próbáljak meg jól 
kijönni vele, mert most már ő olyan, mint-
ha az anyukám lenne, de én mindig mon-
dom neki, hogy nekem nem kell új anyuka, 
mert nekem van igazi Anyácskám. Erre 
aztán csöndben marad. Azt hiszem, tudja, 
hogy engem nem lehet becsapni, tudom, 
hogy te vagy az Anyácskám és nem Sarolta 
néni. Képzeld, ilyenkor mindig elszomoro-
dik, nem tudom miért, biztosan azért, mert 
tudja, hogy engem nem lehet becsapni, meg 
azért is, mert hiányzol neki, meg nekem is… 
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Egyszer Édesapa mondta, hogy te már nem 
jössz vissza soha, de én erre jól leszidtam. 
Szegény nem érti, hogy egy Anyácska soha 
nem hagyja ott, akiket szeret. De azért ne 
haragudj rá, nem tehet róla, biztosan Sarolta 
néni mondta neki ezt a butaságot. Tudom, 
hogy visszajössz majd, Ádám azt mondta, 
hogy figyelsz bennünket odafentről, amíg 
a kisangyaloknak segítesz. Én meg ezt el-
mondtam Édesapának, és megvigasztaltam, 
hogy biztosan lejössz majd onnan, ha a kis-
angyaloknak már nem kell segíteni, amire 
Édesapa megint elsírta magát, mostanában 
sokat sír. De ne aggódj, vigyázok rá, meg 
Ádámra is…– sóhajtott egy nagyot, miköz-
ben nyomott egy puszit a kiskutya buksijára, 
aki mindvégig ott szaglászott körülötte.

– Hahó, kisasszony! – szólalt meg ekkor 
egy mély, csöndes hang a kislány háta mö-
gül. Anna erre óriásit pördült, és boldogság-
tól ragyogó arccal ugrott testvére nyakába. 

– Ádám! – kiabálta kacagva, miközben a 
fiú feldobta az égbe, és őrült sebességgel pör-
getni kezdte. A kutya vadul csaholta körbe 
a hancúrozó párost. Ő is tudta, hogy Ádám 
hazaérkeztével a ház sötét, szomorú lelkébe 
beköltözött a pár napig tartó nyugalom.

* * *

Már késő este volt, amikor végeztek a va-
csorával. Egész délután szokatlan csönd ült a 
házon. Annát erőszakkal sem lehetett volna 
levakarni bátyjáról. Rengeteget játszottak 
és bohóckodtak, egész vacsora alatt nevet-
géltek. Mit sem törődtek Sarolta rosszalló 
megjegyzéseivel és édesapjuk folytonos csi-
títgatásával.

A vacsora után aztán Ádám mosolyogva 
odaszólt kishúgának:

– Menj fel fürödni, Sarolta majd enged 
vizet!

– Rendben. De ígérjétek meg mindket-
ten, hogy feljöttök esti puszit adni! – nézett 
a kislány szigorú szemekkel apjára, mire az 
elnevette magát, és mosolyogva biccentett. 

Ahogy a kislány Ede kíséretében elégedett 
dudorászással kiszökdécselt az ebédlőből, 
néma csend ült a család többi tagjára.

Legalább öt perc telt el, mire Ádám meg-
unta a várakozást és megszólalt.

– Egy angyal.
– Az! Amikor itt vagy – szólt oda Sarolta 

gúnyosan, ingerülten szedegetve le a tányé-
rokat az asztalról.

– Ugyan, drágám, tudod, hogy nehezen 
viseli az anyja halálát, még csak alig kilenc-
éves! – nyugtatgatta Kázmér.

– Három éve, hogy meghalt Lili, és már 
két éve házasok vagyunk, ha ennyi idő nem 
volt elég neki, hogy megszokja, én léptem az 
anyja helyébe, akkor mikor dolgozza fel?! 
– motyogta fáradtan az asszony.

– Épp ez a baj! – csattant fel tőle szokatla-
nul ingerülten Ádám. – Mindenáron be aka-
rod bizonyítani neki, hogy átvetted a Mama 
szerepét, pedig gőzöd sincs róla, milyen volt, 
amíg a Mama élt!

– Ebből elég, Ádám! – szólt erélyesen 
Kázmér, megelőzve ezzel egy újabb veszeke-
dést. – Sajnos, igaza van; sorozatosan rossz 
jegyeket kap az iskolában, állandóan csava-
rog: vagy a nagyapjával, vagy a kutyával járja 
a nádast, és hiába kérem, nem hallgat rám. 
Azért hoztam neki a kutyát, hogy könnyeb-
ben túltegye magát Édesanyátok halálán, 
de ez is csak rontott a helyzeten, már odáig 
fajult a dolog, hogy Anna az iskolából is el-
szökött, ráadásul a kutya még Sarolta lábát 
is megharapta. 

– Így van! Egyszerűen megharapott az a 
dög, én mondtam, hogy fel kellene akasztat-
ni, de…

– Sarolta kérlek! – intette le feleségét. – 
Hadd beszéljem meg ezt Ádámmal. Engedj 
addig vizet Annának, jó?

Bár Sarolta is és Ádám is dühös volt, és 
semmire sem vágytak jobban, mint hogy 
egymás torkának eshessenek, Kázmér jelen-
léte, mint mindig, most is akkora tekintélyt 
parancsolt, hogy egyikük sem mert szembe-
szegülni vele.
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Nem volt mit tenni, Sarolta sértődötten 
kezébe kapta a még asztalon levő két poha-
rat, és vadul csörömpölve, enyhén sántikálva 
kivonult a konyhába.

Miután eltűnt, a férfi sóhajtott egy na-
gyot, és tovább folytatta.

– Ádám! – nézett fiára kétségbeesetten, 
miután kettesben maradtak. – Én is látom, 
hogy Anna nincs jól, de nem tudok mit ten-
ni. Amint hazajövök, Sarolta sírva rohan 
elém, és panaszkodik, hogy Anna kezel-
hetetlen, rossz, szófogadatlan. Azt akarja, 
hogy a kutyát mihamarabb tüntessem el, 
s ha Anna hamarosan nem mutat javulást, 
vigyük orvoshoz… Mégis, szerinted mit te-
hetnék?

Azt nem tudom, mit tehetnél Apa, de azt 
tudom, hogy én mit fogok. Állandóan olyan 
dolgokkal vádolod Annát, amelyekkel Sarol-
ta nyaggat, és nem tudod, mit gondol ezek-
ről a húgom. Nem szereti Saroltát, és ezt 
te is tudod. Engem nem érdekel, hogy ki a 
feleséged, mert egy- vagy kéthetente találko-
zom vele, amikor a kollégiumból hazajövök, 
de Annának együtt kell vele élnie… Lehet, 
hogy mégsem volt olyan jó a „szerzek An-
nának gyorsan egy pótmamát” ötlet; nem 
gondolod?! 

– Ádám…
– De mindegy, nem ez a lényeg – folytat-

ta meg sem várva apja szavait. – Az biztos, 
hogy Anna nem megy semmilyen orvoshoz. 
Amint kijárom a sulit, munkába állok, és el-
viszem innen. Már csak egy évem van hátra, 
és Székely doktor úr azt mondta, hogy segít 
munkát találnom, ha továbbra is így tanu-
lok!

– Nem viheted el az otthonából!– szólt 
most először felemelve a hangját a férfi.

– Mióta a Mama meghalt ez a ház sem 
nekem, sem Annának nem az otthona – pat-
tant fel a székről a fiú. – Egyébként pedig 
Anna rajong az állatokért, biztosan örülne, 
ha mindennap bejöhetne velem a rendelőbe, 
és segíthetne ellátni őket – azzal kiment az 
ebédlőből, és felment a húgához.

Ahogy becsukódott fia mögött a konyha-
ajtó, Kázmér tompa tekintettel az asztalra 
hajtotta a fejét.

Gyengének érezte magát, és nem tudta, 
miből vagy kiből merítsen erőt, hogy tovább 
folytassa. Felesége lépteinek hallatára nagy 
sóhajjal vett erőt magán. Sarolta egyetlen 
szót sem szólva leült mellé, és megfogta a ke-
zét. Jó pár percig ültek így, szótlanul egymás 
mellett. Csöndesen nézte a férfit, és a hirte-
len szánalom, ami elöntötte a szívét, még őt 
is megdöbbentette. Tudta, hogy hatalmas 
fájdalmak kínozzák Kázmért, de egyszerűen 
képtelen volt megérteni, miért nem áll a férfi 
az ő pártjára soha. A férfi lassan felemelte a 
kezét, és megfogta Sarolta arcát. 

– Segíts nekem! – suttogta az asszony sze-
meibe nézve. – Próbálj békét kötni a gyere-
kekkel. 

Sarolta hirtelen úgy érezte, mindjárt fel-
robban. Egyszerre voltak elkeserítők és dü-
hítők Kázmér szavai. Elvette tekintetét a fér-
fiéról, és makacsul az asztalnak szegezte.

– Ahhoz tekintély kell!
– Olyan tekintélyért harcolsz, ami nincs.
– Lenne, ha nem mindig őket védenéd, 

hanem igazat adnál nekem is néha.
– Figyelj, én… – fordította az asszony ar-

cát maga felé Kázmér.
– Nem! – húzta el fejét az asszony. – Csak 

annyi a baj, hogy Lili soha nem fegyelmez-
te őket. Mindig azt tehettek, amit akartak, 
most pedig nem tudják megszokni, hogy va-
laki neveli őket… Főleg Anna nem.

– Igen. Lili nem volt olyan szigorú és kö-
vetkezetes, olyan erőskezű, mint te… A gye-
rekek mégsem mondtak neki ellent soha.

– Tessék?!– rántotta ki a kezét férjéből, 
felpattanva az asztaltól.

– Csak azt szeretném, ha adnál nekik egy 
kis időt – szólt Sarolta után.

– Nincs több idő Kázmér – mondta ha-
tározottan az ajtóból, és felment a hálószo-
bába.

Ahogy Sarolta becsukta az ajtót, a férfira 
rászakadt a feszültségtől sűrű, fájdalmasan 
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nehéz levegő. Hirtelen felvillant előtte Lili 
mosolygó arca.

– Mennyit küzdöttünk, hogy eljussunk 
idáig! – suttogta maga elé bámulva.

Lili otthagyta érte az iskolát is, és hátra-
hagyva Pestet, hazajött hozzá. Nem bírták 
tovább egymás nélkül. Lili nem tudott be-
illeszkedni a városi életbe, hazahúzta a szíve, 
ő meg nem bírta folytatni a szüleivel szem-
beni folytonos harcot. Sarolta is jómódú 
házból származott, szüleik már születésük-
től fogva egymásnak ígérték a két gyereket. 
Csakhogy Kázmérnak soha nem tetszett az 
ötlet, hogy olyan lány legyen a felesége, akit 
szülei választottak, bár nem talált Saroltában 
semmi kivetnivalót. Amikor viszont először 
megpillantotta a nála öt évvel fiatalabb Lilit, 
azonnal tudta, ő lesz a felesége, vagy senki. 
Szülei és talán az egész falu szörnyülködé-
se ellenére elkezdett udvarolni a lánynak, és 
bár a vele együtt töltött időt mindig inkább 
hóbortos játéknak érezte, mint udvarlásnak, 
így csak még jobban tetszett neki a néha 
gyerekes, de egyébként komoly, ambiciózus, 
törekvő kislány. Sokáig azt hitte, Lili azért 
ment Pestre, mert nem szerette őt. Majdnem 
egy év telt el, mire vette a bátorságot, és írt 
Lilinek. De nem kapott rá választ. Már nem 
is reménykedett, és belenyugodott, hogy 
nincs menekvése a Saroltával kötendő házas-
sága elől, amikor Lili egyszer csak megjelent 
náluk. Azonnal tisztázták a helyzetet, s Káz-
mér szüleinek minden ellentmondása dacá-
ra pár nap múlva megtartották az esküvőt. 
Amikor megházasodtak, a fiút szülei azon-
nal kitagadták. Friss házasokként, nincstele-
nül indultak neki az életnek. De két kezük 
munkájával, jóakaróik támogatásával, kitar-
tásuknak köszönhetően Ádám már jómódba 
születhetett.

Agya hirtelen visszaugrott a jelenbe. 
– Miért nem tudom szeretni Saroltát?! 

– kérdezte magától dühösen. 
Azt hitte, jót tesz majd a gyerekeknek az 

asszony jelenléte. Sarolta olyan erős, okos, 
csinos, fegyelmezett asszony. De tudta, fele-

sége mindannyi jó tulajdonsága ellenére sem 
tud szerelemmel nézni rá, és biztos volt ben-
ne, hogy ezt Sarolta is érzi. Tehet bármit, 
nem tudja becsapni.  

– Senkit sem tudok rajtad kívül szeretni, 
kedves Lilim! – motyogta lassan felállva az 
asztaltól.

Elszorult torokkal átsétált a konyhába, 
elővett egy üveg bort, és kiment a kert végé-
ben álló tölgyfa alatti, magányos márvány-
sírhoz. Lekuporodott elé, és könnyben ázó 
szemekkel felbontotta a borosüveget…

Ádám felfelé haladva a lépcsőn végig 
azon gondolkozott, ami elhangzott közte és 
apja között. Míg az anyjuk élt, soha nem be-
szélt így az apjával. Most is azon töprengett, 
hogyan juthattak idáig. Még csak húszéves 
volt, és annak ellenére, hogy tele volt ter-
vekkel, nagyon félt attól, amit apjának mon-
dott.  

Fel tudná ő nevelni Annát? Képes lenne-
e gondoskodni róla? Hiszen még ő maga is 
gyerek! Miért ilyen gyenge az apja? Mért 
nem erős, legalább Annáért? Talán nem-
csak Annának kell még idő, hogy feldolgoz-
za Édesanyjuk halálát, hanem Apjuknak is? 
– kavarogtak gondolatai.

Nem tudta a válaszokat, de érezte, hogy 
a helyzet ahelyett, hogy javulna, egyre csak 
romlik, és nem tudta, meddig bírja még ezt 
elviselni a kislány.

Ahogy ott ment felfelé, a Holdtól 
tojássárgára festett lépcsőn, hirtelen rette-
netes fájdalom és félelem öntötte el. Egye-
dül érezte magát, és rettegett attól a fele-
lősségtől, amelynek terhe már három éve 
egyre csak növekedett a vállán. Mit nem 
adott volna most azért, ha visszafordíthatta 
volna a sorsot, és csak egy pillanatra is, de 
még egyszer magához ölelhette volna Édes-
anyját… De nem tehette, és ez a tudat, a 
tehetetlenség érzése csak még nagyobb fáj-
dalommal és erőtlenséggel töltötte el. Soha 
többé nem hiányzott neki úgy az édesanyja, 
mint aznap este…
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Sarolta fáradtan ült le a bársonypuha, hó-
fehér ágy szélére. Lassan kibontotta a haját, 
és átült a fésülködőtükör elé. Ahogy meglát-
ta magát a tükörben, hirtelen furcsa érzés 
kerítette hatalmába. 

Mennyit álmodoztam arról, hogy itt le-
szek – nézett körül a szobában. – Itt, Káz-
mér oldalán, mint feleség… –sóhajtotta, ha-
ját bontogatva, magába mélyedve.

És megkapta. Itt van, de mégsem boldog. 
Pedig mennyit várt rá. Még csak tizenöt éves 
volt, amikor először látta Kázmért, és azon-
nal beleszeretett. Az ő szülei és Kázmér szü-
lei is biztosak voltak benne, hogy a két fiatal 
előbb-utóbb egymásra talál. Senki sem ér-
tette, hogy miért Lilinek udvarol, hiszen an-
nak a lánynak nem volt soha semmije. Alig 
volt ruhája, amit felvegyen, az egész család 
nincstelenségben élt, és a földeken dolgoztak 
látástól vakulásig, amíg Lili libákat őrzött 
a határban. Az a lány még tizennyolc éves 
korában is olyan bután és gyerekesen visel-
kedett, mint egy kisgyerek. Ezzel szemben 
ő! Négy évvel volt idősebb, mint Lili, és kész 
nő volt már, amikor Lili még csak kisgyerek. 
Kázmérnak mégsem ő kellett. Sosem értette, 
hogy mit szeretett a férfi azon a kis rongyos 
nincstelenen, Kázmér valamiért csodálta azt 
a lányt.

Ha Lili a vásárba menet inkább gyalogolt, 
mint a kocsin ült, akkor Kázmér úrifiú létére 
leszállt a kocsiról, és sétálásra adta a fejét.

A bolond! – mosolygott keserűen, üveges 
tekintettel.

Ha Lilinek fürdeni szottyant kedve a fo-
lyóban, akkor ruhástól belegázolt a vízbe.

Mindenki szörnyülködve nézte, ahogy 
Kázmér, ahelyett, hogy ráparancsolna a 
lányra, példáját követve, nevetve beugrik 
hozzá a vízbe.   

– Az ökör! – nevetett hitetlenkedve emlé-
kein az asszony. 

Aztán egyszer csak Lili elment a faluból. 
Két keze munkájával annyi pénzt keresett, 
amivel fel tudott menni Pestre, óvónőnek 
tanulni. Ő úgy hallotta, valami orvos ba-

rátja van a családnak Pesten, aki segít neki. 
Ó, milyen boldog volt, amikor megtudta, 
hogy Lili elment! Kázméron először látszott 
ugyan, hogy kicsit szomorú, de az ő és Káz-
mér szüleinek hatására a fiú lassan megér-
tette, hogy Sarolta való hozzá, és nem egy 
nincstelen parasztlány. Kázmér ugyan nem 
udvarolt neki igazán, de meg-megfordult a 
lány szüleinek házában, és olyankor együtt 
tudott vele tölteni egy kis időt. Úgy érezte, 
Kázmérral való kapcsolata egyre jobb úton 
halad, amikor Lili egyszer csak hazajött. „A 
lány nem bírta elviselni a nagyvárost, és ha-
zajött” – visszhangzott Sarolta fejében a fa-
lusi öregasszonyok szava.

Kázmér nem jött többet felé sem, és egy 
pár hét múlva már Lili és Kázmér esküvőjé-
nek hírétől volt hangos az egész falu. Időköz-
ben Sarolta nővére és húga is férjhez ment, 
így ő maradt a szüleivel. Saroltát sokáig 
bántották a történtek, de abban reményke-
dett, talál majd magának egy jóravaló férfit, 
akivel elvezetik szülei gazdaságát. Így is lett. 
Kázmér iránti szerelmét ugyan sosem tudta 
kiűzni a szívéből, de András finom modorú, 
csinos fiatalember volt. Boldogan és nyugodt 
szívvel ment hozzá. Aztán… Huszonhét éves 
volt, amikor kiderült, hogy nem lehet gyere-
ke. Orvosról orvosra jártak. Nem kevés fá-
radságba és még több pénzbe kerültek a vizs-
gálatok, de a válasz mindenhol ugyanaz volt. 
Férjétől egy év múlva elvált. Még egy évig 
otthon maradt, de nem bírta tovább. Elege 
lett a szánakozó tekintetekből, a háta mögött 
sustorgó szájakból, a szemébe nem néző, za-
vartan motyogó emberekből. Ha véletlenül 
akadt is udvarlója, azt is elküldte.

Úgy érezte, senki sem szereti szerelem-
mel, inkább csak szánalomból. Felment hát 
Pestre, húgához, és nem is jött haza csak apja 
halálhírére. 

Mire hazajött, a tetemes vagyonból szinte 
semmi sem maradt, a gazdaság csődbe ment, 
mindenük elúszott.

A pár jószág és értékesebb holmik mind 
odavesztek, ami megmaradt, azt meg elvitte 
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anyja gyógyíttatása. Hiába hívatott anyjához 
orvosokat szerte az országból. Az első agy-
vérzés után nem tudott többé lábra állni, a 
másodikba belehalt. Ekkor már Anna majd-
nem hétéves volt. Pár hónapra rá, már járták 
a falut a hírek, miszerint Kázmér felesége 
súlyos tüdőbeteg. Sarolta nem sokat gondol-
kodott. Egy szép napon elment Kázmérhoz, 
és biztosítva a férfit teljes odaadásáról, támo-
gatásáról szépen átvette a ház irányítását. Fél 
év múlva Lili meghalt.

Az asszonyt férje lassú, csoszogó léptei-
nek zaja rázta fel merengéséből.

– Megint ittál! – szólt keserűen, ahogy 
megcsapta a férfiból áradó alkoholfelhő.

Kázmér nem szólt semmit, csak levette 
cipőjét, és ruhástól végigfeküdt az ágyon. 
Sarolta undorodott ettől az embertől. Nem 
őhozzá akart hozzámenni. Amikor Kázmér 
elvette feleségül, azt hitte, az a férfi lesz a 
férje, aki fiatalkorában örökre rabul ejtette a 
szívét. Tévedett. Ez az ember már csak egy 
része volt annak a férfinak, akit szeretett, Lili 
nem hagyott neki belőle semmit, csak egy 
gyászoló lelket.

* * *

A másnap délutánt Anna megint csak a 
bátyjával töltötte. Reggel első dolga az volt, 
hogy Edével együtt átszaladt Ádámhoz, de 
testvére már nem volt a szobában. Gyorsan 
leszaladt a lépcsőn, és miközben átvágtatott 
a nappalin, hangosan harsogott valami vi-
dám, kis dalocskát.

Ahogy belépett az étkezőbe, Ádám éppen 
a reggelit készítette.

– Szia, kisangyal, ilyen hamar felkeltél?
– Ühüm – dünnyögte Anna teli szájjal, 

miközben a szokásos adag tejét szürcsölte 
olyan elmélyülten, hogy óriási tündérkék 
szemén kívül már szinte semmi sem látszott 
ki lila, porcelánbögréje mögül.

– Mit szólnál, ha ma délután elmennénk 
egyet kirándulni a gátra? Ki kell használ-

nunk a jó időt, bármikor leeshet a hó, és 
akkor jó ideig nem látjuk a zöld füvet; meg 
nagyapát is meg kellene látogatni. Na, van 
kedved?

– Igen! – kiáltotta vidáman a kislány.
– Meg ne fázzatok! – szólt rájuk az asz-

szony, aki eddig csendesen pakolászott mel-
lettük a konyhában.

– Majd melegen öltözünk – szólt fagyosan 
vissza Ádám, rá se nézve a nőre, majd ő is 
leült reggelizni.

Anna csöndben figyelte Saroltát, ahogy 
eléjük tette a tányérokat.

– Milyen hideg – gondolta a kislány. 
Hiába volt összezárva hétről hétre az asz-

szonnyal, kapcsolatuk egyre csak romlott. 
Annának eleinte semmi baja nem volt az asz-
szonnyal, de idő teltével tudatosult a kislány-
ban, hogy Sarolta nem szereti őt. 

Amikor Anyácska már nagyon beteg 
volt, Anna sokat szomorkodott. Egyszer 
még Édesapa is kizavarta a szobából, amikor 
Anyácska rosszul lett. Akkor sírt; és Sarolta 
ott állt mögötte; és nem szólt semmit. Olyan 
jól esett volna akkor neki egy-két jó szó, si-
mogatás, ölelés. De Sarolta nem szerette, 
és ezt a kislány is érezte. Nem tudta, miért, 
de az asszony szemei mindig fagyos dühöt 
árasztottak felé, és a mozdulatai is olyan ide-
gesek voltak, ha vele beszélt.

– Gonosz! – vette tudomásul a gyerek, és 
bátyjához bújva beleszürcsölt a teájába. 

Ebéd után azonnal elindultak. Edét is 
vinni akarták, de Anna észrevette, hogy a 
tegnapi balhéjáért kapott ütés következtében 
a kutya még mindig sántít egy kicsit. Így 
hát, fájó szívvel ugyan, de kettesben indultak 
a felfedezőútra.

Sarolta hosszú idő óta, most érezte először 
úgy, hogy végre a kezébe veheti a dolgok irá-
nyítását.

Alighogy a két gyerek kitette a lábát a ház-
ból, azonnal szaladt a két házzal arrébb lakó 
Nagy Jánoshoz, aki már a jó múltkorában 
felajánlotta neki: „szívesen megszabadítja a 
kis kolonctól, ha a Naccsága parancsolja”.
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Úgy gondolta, ezzel végképp legyőzi An-
nát.

Nem tudta miért, de amikor ránézett a 
gyerekre, úgy érezte, Lili néz vele farkassze-
met. Annyira hasonlítottak, a haja, a szeme, 
az arca… ugyanolyan szép volt, mint Lilié. 
És akárhogy harcolt, nem tudta kiűzni a 
gyerekből Lili dacosságát, büszkeségét. De 
megfogadta, hogy megtöri, és biztos volt 
benne, hogy a kutya elpusztításával végre 
sikerülni fog, aztán majd később, vesz Anná-
nak egy másik kutyát, úgy majd a gyerek is 
elfogadja őt végre.

Amikor beköltözött a házba, azt hitte, 
Anna majd nemsokára megszokja, ragasz-
kodni fog hozzá, és úgy szereti őt, mintha 
igazi anyja lenne, és végre neki is lehet majd 
gyereke. De nem. Sarolta nem volt képes le-
győzni Lili emlékét. Először Ádámon látta, 
de azt megértette. Ő már nagy – vigasztal-
ta magát. De Annát látva rájött, hogy soha 
nem tud az anyja helyébe lépni, és lassan rá-
döbbent arra is, hogy Kázmér szívéből sem 
mossák ki az évek volt felesége emlékét. Ez 
a tudat pedig napról napra őrölte. Mostan-
ra tudta, ő már mindig csak a második lesz 
Kázmér szívében, ráadásul a férfinak csak a 
biztos kéz kell, amely vezeti a házat, a váll, 
amelyre támaszkodhat, ha megfárad. De a 
szerelem, amit ő kínál neki, arra a férfinak 
nem volt szüksége, és nem is lesz soha…

Amikor a kiskutya már ki volt kötözve a 
cölöphöz egy vasláncra, és a férfi is kézbe 
vette a jó előre odakészített husángot, az asz-
szony becsukta maga mögött a tölgyfaajtót, 
és bevonult főzni a konyhába…

* * *

Anna és Ádám vidáman szökdécseltek a 
gátoldal poros, a folyóparti, falusi hobbihor-
gászok nyomán már ezerszer kitaposott föld-
úton. 

– Nee, Nee! – sikított a kislány kacagva, 
amikor a bátyja hirtelen lendülettel átölelte, 
és legurult vele a gátoldalban.

A vízpartra leérve hosszú percekig széde-
legtek a bukfenc miatt, és nagyokat nevettek 
egymás idétlen mozgásán. Az egész utat vé-
gig bohóckodták és nevetgélték. Anna épp-
hogy visszamászott a gátra, amikor testvére 
hirtelen elkiáltotta magát:

– Nézd Pocok, ott a nagypapa! – azzal 
nevetve elkapta húga kezét, és felhúzta maga 
mellé.

– Juhúúú! – kiáltott Anna és már futott is 
a folyóparton, látszólag elhanyagoltan álldo-
gáló, kicsiny tanya felé.

Mire Ádám utolérte, a kislány már régen 
a folyóparton szaladgált, nagyapja öreg pu-
lijával.

– Jó napot Nagyapa!
– Isten hozott Fiam! – ölelte át unokáját 

reszkető kezeivel, boldogan az öregember.
– Nagyapa! Adhatok egy kis maradékot 

Kondásnak?– kérdezte bájos, csillogó szeme-
it nagyapjára függesztve Anna.

– Hogyne, benn van a stelázsi alatt a lyu-
kas vejlingba’. Öntsél neki vizet is, ottan van 
a sparhelten, a kaszrolyba’, még langyos.

– Rendben – szólt a kislány lelkesen, és 
eltűnt az ajtóban. 

Elég sok időt töltött együtt a nagyapjával, 
és hamar beletanult az öreg szavajárásába. 
Úgy szívta magába a tárgyak furcsa neveit, 
mint a szivacs. Töprengés nélkül bement a 
kamrába, a befőttespolc alá nyúlt, elővette a 
lyukas rézedényt, tényleg volt benne egy kis, 
ebédről maradt ennivaló. Kiment a konyhá-
ba, a tűzhelyről levette a vizeslábast; még 
langyos volt.

Öntött egy kicsit a száraz kenyeres mara-
dékra, és indult is ki, hogy tálalja a pulinak 
a vacsorát. Ahogy elhaladt a paplannal le-
terített ágy mellett, hirtelen megállt. Rossz 
érzés kerítette hatalmába. Pár héttel ezelőtt, 
reggel kijött a nagyapjához. Nagyapa meg-
ígérte neki, hogy kimennek horgászni egyet, 
ezért a gyerek korán reggel elkérte magát 
Saroltától.

Amikor a kis vályogházhoz ért, feltűnt 
neki valami szokatlan. Nem füstölt a ké-
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mény, és közelebb érve azt is látta, hogy még 
nincs a vályúba mag öntve a tyúkoknak. Be-
dörömbölt, de senki nem nyitott ajtót, csak 
Kondás ugatott idegesen odabentről. Anna 
nagyon megijedt. 

Ne félj Kondás, mindjárt visszajövök! 
– kiáltott be a csukott ajtón, és pár pillanat 
múlva már a gátoldalban rohant hazafelé, 
ahogy csak apró lábai bírták.

Mire hazaért, felébredt Édesapa, Ádám 
és Sarolta is. Mindenki megijedt, amikor el-
mondta, hogy a Kondás be van zárva a ház-
ba, a Nagyapa meg nincs sehol.

– Maradj itt Saroltával, kicsim! – paran-
csolt rá az apja, és Ádámmal együtt eltűnt 
az ajtóban.

Anna azonnal felszaladt a szobájába, és a 
szokott módon, Edével a karján kiszökött az 
ablakon.

Már messziről látta Édesapja ház mellett 
álló kocsiját. A ház előtt a kislány lelassította 
lépteit. Nyitva volt az ajtó, Kondás meg kint 
szaladgált az udvaron.

Anna az ágyhoz lépett és ránézett nagy-
apjára. Sápadt volt, szemei csukva voltak 
és halkan, erőtlenül motyogott valamit. 
Aztán hirtelen arcizmai megrándultak, a 
gyenge test összerándult és erős, fájdalmas 
köhögés tört fel torkából. Anna hátraug-
rott egyet ijedtében, hirtelen megfordult, 
hogy kifusson a szobából, de karjával le-
verte az asztal szélén sorakozó gyógyszeres 
üvegeket.

– Hé kislány! Óvatosan! – szólt barátságo-
san az orvos Annára.

Anna megdöbbenve vette észre az orvost. 
Megismerte, édesanyjához is ő járt. Úgy 
érezte, nem kap levegőt. Lélekszakadva fu-
tott ki a szabadba, és a góré mellé érve ösz-
szecsuklott. A sírástól alig bírta kapkodni a 
levegőt. Óráknak tűnő percek teltek el, mire 
végre Édesapja kijött a házból.

– Ne sírj, Anna, ne sírj! – csitítgatta a ha-
lálra rémült gyermeket.

– A gyógyszerek, a doktor bácsi, köhög, 
mint Anyácska – csukladozott a sírástól.

– Nem, nem, nem! A Nagypapa csak 
megfázott. Egy-két nap és rendbe jön. Az 
orvos is megmondta.

Anna lassan megnyugodott. Hitt az apjá-
nak. Már nem is potyogtak a könnyei.

– Menjetek haza Ádámmal! Jó? Sarolta is 
ideges, nyugtassátok meg.

– Rendben! – szólt Ádám apja mögül, ki-
érve a házból.

– Jól vagy? Olyan sápadtnak látszol. – fog-
ta karon a férfi, aggódva nézve Ádám zavaros 
szemeit.

– Persze! Nincs baj – azzal kézen fogta a 
kislányt, és hazaindultak.

– Ádám… – szólt Anna csöndesen, ahogy 
elindultak.

– Igen?
– A Nagypapa is el fog menni, mint 

Anyácska?
– Jaj, Angyalka! – Vette ölbe húgát só-

hajtva a fiú. – Tudod egyszer mindenki el-
megy, ki később, ki hamarabb. Azt, hogy ki 
mikor, azt senki sem tudja megmondani. De 
egy biztos. A nagypapa még sokáig itt lesz 
velünk. Csak tudod, megöregedett, már fá-
radtabb. Kiskorunkban ő vigyázott ránk, de 
most már rajtunk a sor. Nekünk kell majd 
őróla gondoskodnunk. Érted ezt?

– Igen. 
Azzal kiugrott testvére öleléséből, vissza-

szaladt nagyapja tyúkudvarára, és a fánglit 
megmerve takarmánnyal, teleöntötte a tyúk-
etetőt.

Azóta Anna nem ment már szívesen nagy-
apjához. Inkább csak Ádámmal. Ahogy meg-
pillantotta nagyapja házát mindig félelem ön-
tötte el, még akkor is, ha a bátyja vele volt…

A kislány Ádám és nagyapja szavaira riadt 
fel merengéséből. Ránézett az asztalra készí-
tett három, négy gyógyszeres üvegre, és el-
szorult torokkal kiballagott az udvarra.

– Gyere Kondás, itt a vacsorád! – hívta 
hátra az óljához a kutyát.

Ádám és nagyapja csöndben figyelte 
Anna mozdulatait. 
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Pár percig nem is szóltak egymáshoz töb-
bet, csak az udvartól nem messze folyó víz 
csöndes hullámait figyelték.

– Milyen szép! – sóhajtott Ádám
– Az, valóban szép! – szólt vissza halkan, 

Ádám szomorú, könnyben úszó gesztenye-
barna szemeibe nézve.

Amióta csak a gyerekek megjöttek, az 
öregember érezte, hogy valami nincs rend-
ben velük.

– Mi bánt, Fiam?– kérdezett rá végül az 
öreg, miután leültek a házfalhoz támasztott, 
kopott lócára.

– Jaj, Nagyapa! – sóhajtott Ádám a mit 
sem sejtő, szökdécselő kislányt fürkészve. 
– Ha ránézek Annára, összeszorul a szívem. 
Olyan árva. Minden héten, ahogy hazajövök, 
csak egyre szomorúbbnak látom. Ha minden 
percben vele lennék, az sem lenne elég.

– Igen. Minden más lett, mióta a lányom 
meghalt! Apádat nem láttam má’ lassan 
egy éve, amióta összevesztem az új asszony-
nyal. Téged meg csak akkor, amikor kéthe-
tente egyszer eljöttök. Én próbálok ugyan 
Annusnak segíteni, de egyedül nem tudok. 
Most meg már ő is egyre ritkábban gyün ki 
hozzám… gondolom, szidják, ha kijön a fo-
lyóhoz, meg a múltkor nagyon meg is ijedt, 
amikor ágyba’ vótam. Megöregedtem és el 
is fáradtam, és ezt Annuska is tudja; nem 
szólhatok má’ nagyon bele az életetekbe, és 
ez így rendjén vó’na. De hallgass rám, édes 
Fiam! Vidd el innen Annuskát, vidd el in-
nen, ahogy csak tudod!  

– Tudom, hogy igaza van, Nagyapa, de 
még nem lehet. Még nem – sóhajtott szomo-
rú tehetetlenséggel hangjában a fiú, miköz-
ben kitörölte a szemébe szökő könnycsep-
peket. Azzal felállt, és odaszaladt a húgához 
játszani. Alkonyatig maradtak a nagyapjuk-
nál, már lenyugvóban volt a nap, amikor ha-
zaindultak. 

– Amint lehet, elviszem – köszönt el meg-
ölelgetve nagyapját a fiú.

– Tudom én, Fiam, tudom, csak el ne kés-
sél!

– Szia, Nagyapa! – ölelte át a kislány 
nagyapját, egy óriási puszit nyomva a ráncos, 
fáradt orcára. Azzal odaszaladt Ádámhoz, és 
belecsimpaszkodva kezébe, a két gyerek el-
indult haza.

– Vigyázzon magára Nagyapa, holnap 
még eljövünk, és tovább maradunk – búcsú-
zott el Ádám is.

– Siessetek haza, még az este leesik a hó! 
– szólt utánuk az öregember, miközben resz-
ketve nézett a lebukó nap árnyékában sétáló, 
két gyermek után.  

– Igen! – szólt Ádám vissza, a távolból in-
tegetve. És valóban, ahogy sétáltak, egyszer 
csak arra lett figyelmes, hogy ő is érzi min-
den porcikájában a közelgő tél hideg, fagyos 
leheletét. Erre a gondolatra összerezzent.

– Nem fázol, Anna? – kérdezte aggódva.
– Dehogy! Rám adtál egy tucat pulóvert, 

két nadrágot, ebben a téli kabátban meg úgy 
nézek ki, mint egy gumilabda! Látod? – az-
zal pördült egyet testvére előtt.

– Jól van, na! – szólt tettetett sértődöttség-
gel Ádám, azzal ölbe kapva a kislányt meg-
gyorsította lépteit.

Csak későn este értek haza, de Annát már 
a gátoldalban elfogta valami rossz érzés, még 
Ádámnak is feltűnt, hogy a kislány, a vissza-
úton szinte egy árva szót sem szólt. 

Anna sietve haladt el édesanyja sírja mel-
lett, érezte, hogy valami baj történt. Ádám 
ugyan megállt a kis kertkapuban, de ő sem 
időzött, jobbnak látta, ha Anna után megy.

A kislány alig várta, hogy magához ölel-
hesse kiskutyáját. Biztosra vette, hogy leg-
alább egy hétig kell engesztelnie, mire a ku-
tya megbocsát neki azért, hogy a ma délutá-
ni csavargásból kihagyták. Amikor befordult 
az udvarra, először nem hitt a szemének. De 
ahogy egyre közelebb ért a mozdulatlan vér-
tócsában fekvő, látszólag élettelen testhez, 
lassan felfogta, hogy mit lát.

– Ede! Ede! – szólt egyre remegőbb, elfú-
ló hangon a kislány. – Kelj fel! Hallod, Ede! 
Kiskutyám! Kiskutyám! – azzal lerogyott a 
kutya mellé, és remegő, könnyes kezével vé-
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gigsimította a kiskutyát, látva azonban, hogy 
az nem tér magához, felpattant, és berohant a 
házba. Félúton aztán megtorpant, nem akar-
ta magára hagyni a kutyát; de aztán mégis 
csak befutott.

– Gyógyítsd meg! – rontott be sikítva az 
ebédlőbe.

– Hogyan? – fordult a gyerek felé az asz-
szony az idegességtől penge vékonyra keske-
nyedő ajkakkal.

– Mit tettél vele, te boszorka? Gyógyítsd 
meg! Most! – toporzékolt a kislány!

– Ó, hát azt nem lehet. Megdöglött – 
mondta tettetett sajnálattal az asszony.

– Neeem! – ordította a kislány, azzal neki-
rontott Saroltának, és karmolta, rúgta, ahol 
csak érte.

– Hagyd abba! Hagyd abba! – üvöltött, 
a kislány vakmerőségén megkövülve az asz-
szony.

Pár pillanat múlva azonban magához tért. 
Megragadta a gyereket a karjánál fogva, és 
már ütésre emelte volna a kezét, amikor be-
rontott az ajtón Ádám.

– Ha egy újjal is hozzányúlsz, azt is meg-
bánod, hogy megszülettél! – kiabált az asz-
szonyra a fiú.

– Nem bántott, igaz!? – kérdezte kirántva 
a kislányt az asszony kezei közül.

Anna ránézett Saroltára, és olyan harag 
öntötte el a szívét, amilyet még soha nem 
érzett.

– De! Megütött! – kiabált Ádám felé for-
dulva a gyerek.

– Hazudsz! – ripakodott rá az asszony 
– Hazudsz, te kis…

Ekkor lépett be az ebédlőbe Kázmér, aki 
ebben a pillanatban ért csak haza. Kora reg-
gel óta a kocsmában ült, mit sem sejtve Sa-
rolta eszelős tervéről. Már a bejárati ajtóban 
hallotta a veszekedést, s kabátját le sem téve 
szaladt a konyhába.

– Szedd össze a cuccaidat Anna! Gye-
rünk! – utasította határozott hangon a fiú. 
– Elmegyünk. Elmegyünk, mégpedig most 
azonnal.

– Nem viszed innen sehova! – rivallt rá 
az apja. 

– De elviszem, most azonnal! Visszük 
Edét is! Még él, ha gyorsan ellátjuk túléli. 
Jössz? 

– Igen – suttogta ijedten, remegő hangon, 
mégis határozottan a kislány.

– Mégis mi ütött beléd? Megbolondul-
tál?– üvöltött rá Kázmér Ádámra.

– Megütötte!
– Tessék? – döbbent meg a férfi.
– Megütötte! Láttam, épp amikor belép-

tem!
– Ez biztosan csak valami félreértés, Sa-

rolta sohasem bántotta Annát.
– Nemde azt hazudta neki, ő meg elhitte! 

– vágta közbe a dühtől reszkető, feldúlt asz-
szony.

Hirtelen gyilkos csönd támadt.
– Nem hazudtál, igaz, Anna? – vetette 

tekintetét hirtelen a fiú a kislányra – Nem 
hazudtál, igaz?! – emelte fel a hangját a fiú.

A kislány viszont nem nézett bátyja sze-
mébe, és ahelyett, hogy válaszolt volna, az 
ajtóhoz rohant, és zokogva kirontott az ajtón. 
Míg a két férfi a döbbenettől pár pillanatig 
földbe gyökerezett lábbal állt, Sarolta azon-
nal utána iramodott.

– Állj meg te hazug, most nem szöksz 
meg, mondd meg az igazat, hallod! 

Azzal visszarántotta a kislányt, aki a hir-
telen lendülettől elesett.

Ekkor érte be őket Ádám és az apja.
A fiú látva, hogy a kislány homloka fel-

repedt, teljesen elvesztette önuralmát, odalé-
pett Saroltához, és arcon ütötte. Erre Kázmér 
agyát is teljesen elborította a düh, megrán-
totta a fiút, és teljes erejéből ellökte, és még 
azzal a lendülettel melléugrott, és felemelte 
ütésre kész öklét. Anna látva, hogy apja meg 
akarja ütni Ádámot, hirtelen felpattant, és az 
édesapjához rohant. Bátyja elé vetette magát, 
így az ütés már őt érte.

– Ne bántsd, Édesapa! – kiabálta sikoltva 
a kislány. – Kérlek, ne bántsd! Ne haragudj, 
hogy rossz voltam Édesapa, az én hibám, ne 
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bántsd! – zokogta bátyja mellé kuporodva, 
az őt ért ütéstől halálra ijedt kislány.

Ahogy Kázmér ráemelte tekintetét Anná-
ra, hirtelen jeges rémület futott végig agyán. 
Meglátta a lánya szemében tükröződő óriási 
ijedséget, és ettől teljesen magához tért.

– Jaj! – szólt halkan – Mit tettem?! Gye-
rekek! – tántorodott hátra. – Kicsim! Ne félj, 
nem bántalak! – suttogta kétségbeesetten kö-
nyörögve a férfi, Anna felé nyújtva kezét.

A kislány agyában viszont még túl élén-
ken lángolt az apja ütése nyomán szerzett 
fájdalom. A hirtelen mozdulattól megijedt, 
és zokogva bújt bátyja karjaiba.

Kázmér ekkor térdre esett, és reszketve 
fia felé fordult. Sarolta férje mellé lépett, és 
fel akarta segíteni, de a férfi dühösen lökte el 
magától, mire az asszony berohant az ebéd-
lőbe.

– Fiam, Kisfiam! – motyogta Ádámra 
emelve tekintetét.

A fiú tekintetében viszont már rég kihunyt 
az apja iránt érzett tisztelet és ragaszkodás. 
Rimánkodó szavaira fagyos, gyűlölködő te-
kintettel válaszolt. 

– Tudod, csak annak őrülök, hogy a Mama 
ezt már nem láthatta! – suttogta sírástól el-
fúló hangon.

A fiú szavait óráknak tűnő, hosszú csönd 
követte.

– Lili… Lili… Lili… – szólalt meg hir-
telen felszakadt sóhaj kíséretében, üveges 
tekintettel a férfi, azzal felállt, és az ajtó felé 
indult. Ádám összeszedve minden erejét fel-
állt, letörölte az orrából kicsordult vért, fel-
vette a kislányt, és elindult az emeltre. Már 
az utolsó lépcsőfokokon járt, amikor felmor-
dult az öreg, szürke Mercedes motorja. Mire 
Ádámnak sikerült megnyugtatnia és elaltat-
nia a kislányt, édesapjuk már messze járt.

* * *

Hajnal volt, és Ádám meg Sarolta a vesze-
kedés óta ugyanúgy ültek a konyhában, egy-

mással szemben, szótlanul. Mióta Kázmér 
magára hagyta őket, egy árva szót sem szól-
tak egymáshoz. A légkör egyre feszültebb lett 
köztük. Igyekeztek ugyan titkolni, de mind-
ketten tanácstalanok voltak és idegesek. 

Eddig is voltak köztük ugyan kisebb-
nagyobb nézeteltérések, de sosem ütötték 
meg egymást. Az pedig, hogy Kázmér ke-
zet emelt gyermekeire, még Saroltának is 
felfoghatatlan volt, nemhogy Ádámnak, aki 
eddig – húgával együtt – rajongásig szerette 
a férfit.

A fiú, aki mindeddig csöndben várt, az 
idő múlásával egyre kevésbé tudta leplezni 
félelmét, és nem kis meglepetésére ezzel Sa-
rolta is ugyanígy volt. Eddig minden vita az-
zal zárult, hogy Kázmér higgadt józanságát 
átragasztva a család többi tagjára, kompro-
misszumokat kötve megnyugtatta fiát és fe-
leségét. Most viszont ez a higgadt, nyugodt 
ember nem volt sehol. Titokban mindketten 
arra vártak, hogy a férfi, szokásos magabiz-
tosságával, lenyomja a kilincset, betoppan a 
konyhába, és szertefoszlatja a feszültségtől, 
félelemtől és fájdalomtól sűrű, egyre fojtoga-
tóbb levegőt.

De hiába vártak… Kázmér nem jött…

* * *

A telefon sürgető, éles hangjára szinte egy-
szerre pattantak fel. Ádám viszont gyorsabb 
volt. Egy gyilkos szemvillanással elküldte 
Saroltát a telefonkészüléktől, és felvette a 
kagylót. Biztos volt benne, hogy apja van a 
vonal túlsó végén. Sarolta sértetten távozott 
a konyha másik végébe, dühösen elővett egy 
konyharuhát, és elkezdte törölgetni a már 
régen megszáradt, mosogatótálcában lévő 
tányérokat. Megfogadta, hogy nem hallgatja 
végig Kázmér és fia beszélgetését, és meg-
erősítésképpen még a konyhaszekrény ajtaját 
is úgy becsapta, hogy egy kisebb darab is 
letört belőle.

Pedig ha egy pillanatra is visszafordul, 
láthatja, ahogy a mögötte álló gyerek arcá-
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ból hirtelen kiszökik a vér, s halálsápadt lesz; 
ahogy lassan kicsúszik a telefon a kezéből, s 
hangos csörömpöléssel leesik a csempepad-
lóra…

* * *

Anna rosszkedvűen sétált le az emeletről. 
Semmi kedve nem volt iskolába menni. Na-
gyon keveset aludt, és lefekvés előtt nem is 
evett. Ha csak az esti veszekedésre gondolt, 
elfogta a remegés, és alig bírta visszatarta-
ni könnyeit. Imádta az apját, de úgy érezte, 
hogy az az ember, aki tegnap megütötte, nem 
az apja. Már régen nem. Az utolsó lépcsőfok-
okon járt, amikor megtorpant. Nagyon félt. 
Azt hitte, hogy csak Sarolta van itthon. 

– Biztosan csak arra vár, hogy megint jól 
leszidja – gondolta a kislány bosszúsan. Visz-
szafordult, elhatározta, hogy a kisablakon 
mászik ki, de hirtelen furcsa hangra lett fi-
gyelmes. A zaj a konyhából jött. Anna meg-
dermedt.

– Nem! – suttogta döbbenten. – Nem sír-
hat!

Gyorsan leszaladt a lépcsőn; át a nappalin, 
de a konyha előtt lelassította a lépteit. Most 
már biztosan hallotta. Valaki sírt a konyhá-
ban. A kislány az ajtóhoz lépett, és halkan le-
nyomta a kilincset. Sarolta az asztalra borul-
va zokogott. De ez a nő nem az a Sarolta volt, 
akit Anna ismert. Anna Saroltája hideg volt, 
kegyetlen, gonosz és… és… és erős. Most vi-
szont egy elkeseredett, gyenge, tanácstalan 
asszonyt látott. Ettől teljesen megrettent. 
Olyannyira, hogy bátyját nem is vette észre, 
csak akkor, amikor az megszólalt.

– Nem mondhatjuk meg neki! Még a 
Mama halálát sem dolgozta fel! – szólt kisírt 
hangon, teljesen megtörve a fiú.

– Meg kell mondanunk! Úgyis rájön-
ne! Túl okos ahhoz, hogy sokáig titkold! 
– mondta félhangosan, remegő hangon, az 
idegösszeroppanás szélén álló nő.

– Igen?! És szerinted mit mondjak neki?  
Képzeld kicsim! Most már nem csak a 

Mama van az angyalok között, hanem Apa 
is?! – gúnyolódott Ádám elsötétült arccal, 
aki láthatóan szintén magán kívül volt.

– Nem, én nem úgy gondoltam… – zo-
kogta kétségbeesetten Sarolta.

– Hát?! Mondjuk meg neki az IGAZAT? 
Mondjuk meg, hogy apa tegnap, miután el-
verte a gyerekeit leitta magát a sárga földig, 
és a kocsival együtt belehajtott a folyóba?! 
– kiabálta most már a fiú is sírva.

Csak ekkor vették észre a kislányt, aki a 
felnőtteket hallva teljesen megkövült.   

– Anna! – szólt az asszony sápadtan, ami-
kor észrevette az ajtóban kukucskáló kisgye-
reket.

A kislány pár másodpercig csak állt, mint-
ha kővé meredt volna. Bámulta az asszony 
kisírt szemeit, remegő ajkát, a sírástól kipiro-
sodott arcát. Belenézett Ádám tompa, fény-
telen, kétségbeesett tekintetébe, és lassan 
kibuggyant az ő szeméből is a könny. Hirte-
len magához tért, becsapta a konyhaajtót, és 
mielőtt bárki megállíthatta volna, kiszaladt a 
házból. Mire Ádám utánafutott már nyomát 
sem látta.

Az éjszaka leesett a hó. Erős, havas szél 
fújt, ami az aprócska lábnyomokat pár pilla-
nat alatt eltüntette. Ádám nekikezdett ugyan 
kishúga keresésének, kiment a gátra, el a 
nagyapjához, de az angyalkát rejtegető öreg 
tölgyet már csak a vihar elmúltával elindult, 
falusi önkéntesekből verbuválódott kereső-
csapat találta meg.

* * *

Anna úgy futott, ahogy csak a lába bírta. 
El a sír mellett, ki a kis kertkapun, át a gáton, 
be a nádasba. 

Reszketve bújt be a sötét és nyirkos odúba. 
Pár percig csöndben kuporgott, majd elkezd-
tek potyogni a könnyei. Egyre nagyobb és 
nagyobb fájdalom hasított a szívébe, ahogy 
gondolatai vadul kavarogtak pici agyában. 

Miért nem volt otthon most az Apu? Az 
Apu tényleg ott van, most ahol Anyácska? 
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Mért hagyta őt egyedül Saroltával? Már nem 
szereti őt? Most már ki fogja őt megvédeni? 
Megvédeni? De hiszen az Apu is bántotta! 
És Ádám hangja is olyan ijesztő volt és miket 
mondott! Mit nem kell neki, Annának meg-
tudnia? Miért sírt mindkettőjük? És Ede! 
Miért nem ébredt fel, amikor simogatta? 
Mikor fog felébredni? Ha felébred, biztosan 
eljön az odúhoz, mindig eljött, ő szereti, nem 
úgy, mint a többiek! Igen! Más nem szereti! 
Ádám kiabált, és azt mondta, hogy az Apu 
elment, hazudott, nem szereti! De ha igaz? 
Ha elment Anyácskához, mert ő sem kíván-
csi már rá?! Édesanya meg gyűlöli őt, hiszen 
ő hagyta el legelőször! Csak Ede szereti, de ő 
sincs most itt, biztosan felébredt, és befeküdt 
a kosarába. Igen biztos is, hogy otthon van a 
helyén, és nem jön el hozzá, mert már ő sem 
szereti! – pörögtek gondolatai.

– Nem szereti őt senki, senki, senki, sen-
ki, senki… – ismételgette egymásután, alig 
hallhatóan.

Erre a gondolatra aztán még keserveseb-
ben sírt, alig érezte, hogy fázik, pedig csupa 
víz volt. Az erős hóvihar miatt, a védelmet 
nyújtó búvóhely felé szaladva többször is 
elcsúszott a hideg, vastag hóval borított, je-
ges nádasban. Miután megérkezett a tél, és 
leesett az első hó, az öreg fa által nyújtott 
menedék már koránt sem volt olyan meleg és 
otthonos, mint korábban. Minden kis repe-
désen áthatolt a dermesztő hideg, s a kislányt 
lassan körbefonta a halálos fagy…

Lassan lecsukta a szemét, és összekupo-
rodva elaludt. Még látta Ádámot, ahogy felé 
rohan boldogan, és átöleli, Edét, ahogyan 
ott ugrál körülöttük vidáman csaholva és 
Anyácskát, ahogyan fut kézen fogva Édes-
apával őfelé. Minden olyan nyugodt volt, és 
meleg és jó, mindenki körülötte állt, és min-
denki boldog volt, és mindenki szerette…

Hirtelen összerezzentem az éles sípszó halla-
tára. Felugrottam, és elfúló hangon csak annyit 
tudtam kipréselni magamból, hogy „JAJ, a VO-
NATOM!” Átszaladtam a már szinte teljesen ki-

halt várócsarnokon, de mire kiértem a vágányhoz, 
a vonat már elindult. Zsibbadt aggyal ballagtam 
vissza a sráchoz és a kutyushoz, de már nem vol-
tak sehol. Kiszaladtam az utcára, de a köd miatt 
semmit sem láttam. Vagy talán mégis.

Egy sötét árnyalak egyre halványabb körvona-
lait, meg egy kis gömböcöt, amely egyre csak ott 
ugrált az árnyalak körül…

Aztán már ott dübörögtek a fal mentén 
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Reök György Aba

Veronka

„Azt hiszi, hogy ő volt itt előbb,… azt 
hiszi, hogy ő,… azt hiszi...” – motyogta 
maga elé félhangosan, amíg körbekapált egy 
krumplitövet. Igyekezett, mert vihar közele-
dett. Gyerekkora óta félt a villámlástól. Ami-
óta Gizi mama kizárta a legnagyobb égzen-
gésben. „Talán Janikáék hazaérnek, mielőtt 
kitör” – pillantott oldalvást az égre. Tudta, 
hogy a gyerekeiben megbízhat, nem csava-
rognak el, szedni fogják a lábukat. „Azt hiszi, 
hogy…” – kezdte újra, s csak percek múltán 
döbbent rá, hogy megint Betyáron jár az 
esze. Ráadásul valami gomolygó félsz is szo-
rongatta a mellkasát, teljesen indokolatlanul. 
Hiszen nincs itt senki, még a szomszédok is 
elmentek valahova. Felegyenesedett, körül-
nézett. A kotlós a papsajtosban kapirgált, a 
még félig pihés apróságok körülötte zsibog-
tak. Némelyik időnként eltűnt egy-egy la-
pulevél alatt. Mazsi, a fiatal vizsla békésen 
feküdt a krumpliföld szélén. Veronka meg-
nyugodott, folytatta a munkát.

Mostanában gyakran kapta magát azon, 
hogy a lelke valamilyen titokzatos labirin-
tusába téved, s úgy botorkál gyermekkora 
emlékroncsai között, mint idegen a ködben. 
Ilyenkor nem volt teljesen magánál, álomsze-
rű belső utazásokon bolyongott, noha közben 
tette a dolgát. Elmosódott képek, bizonytalan 
érzések tolultak fel benne, réges-régi emlék-
töredékek, kusza élménygomolyagok, vala-
mikori, ködszerű tudatfoszlányok. Mindezek 
valahonnan a gyomra s szíve tájékáról indul-
tak, gombócként nyomultak felfelé a torkáig, 
s ott megálltak. A fuldokló érzés és a nyomá-
ban leselkedő pánik ismerős volt… egykori 
önmagát idézték. Idézték? Daccal felmutat-
ták: „Itt vagyok… én vagyok!” Aztán mint-
ha csak ezért lett volna, valakik kíméletlenül 
az egészet újra lenyomták a torkán. Szörnyen 

kínos érzés volt, olyasmi, mint társaságban 
evés után a túl mélyről jövő böffenés: ami 
feltör, abban alig érződik az eredeti étel íze-
illata, inkább valami keserű nyák. És mégis 
újra le kell nyelni… Ilyenkor szokott Veron-
ka visszahőkölni mindentől és mindenkitől, 
az egész élettől. És még valami megmozdult 
benne: a rettenet önnön mélységei fölött…

Máskor meg elhevert kint a napsütötte 
réten, szétvetett lábakkal hanyatt dobva ma-
gát, miként a simogató kéz alá hempergőző 
kutya, s önfeledten, kéjjel hagyta, hogy el-
öntse a lélek ismeretlen tájairól érkező jóér-
zés-hullám. Már tudta, mi következik. Bele-
fúrta arcát a mélységes mélyből felmerülő, 
zsongító emlékek melegbarna bundájába, s 
szinte megsemmisült az élményben. A vég-
telen, nyílt óceán felszínén lebegett, felette 
szikrázóan kék ég, langyos hullámok paskol-
ták. Magához ölelte a Mindenséget, és soha 
többé nem akart tudomást venni senkiről és 
semmiről, ami e határtalan, öntudatlan, bol-
dog nemlétben megzavarhatná…

Leginkább attól szenvedett, hogy a végle-
tek között nem adódott mérték, sem fogódzó. 
Egy pillanatra sem érezte, hogy a helyén van: 
vagy önnön börtönébe sűrülve-zárulva, vagy 
magán kívül, ezer darabra széttörve-szóród-
va létezett. Hol kint, hol bent, hol fent, hol 
lent, és számtalan közbülső állapotban. Se-
hol egy biztos pont. Kiszámíthatatlan hány-
kódás volt minden napja, órája.

Néha ezeken a különös, álomszerű utazá-
sain Veronka meg is szólalt. Legalábbis moz-
gott a szája, formálta a szavakat, mondatokat, 
ahogy az imént is. Szinte öntudatlanul, alig 
artikulálva. Anélkül, hogy igazából ott lett 
volna, hogy megélte volna a mondat tartal-
mát, és anélkül, hogy elszánta volna magát 
a beszédre. Már előre félt e rejtélyes belső 
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utaktól, mert legtöbbször ilyenkor tört rá 
orvul valami jöttment gondolat. Látszólag a 
semmiből került elő. Hirtelen bukkant fel va-
lamely érzéklet vagy emlék mögül, és ott ra-
gadt a tudatában. Sejtette, hogy orvtámadó, 
mert hiába nézte-nézegette, rakta ide, rakta 
oda, kerülgette odabent, nem érezte, hogy az 
övé volna. Hát már megint?! Ilyenkor aztán 
a keserűség és a düh egyszerre öntötte el, 
mint mindig, ha becsapták, vagy ráerősza-
koltak valamit. Szó szerint leigázottnak érez-
te magát. Végül aztán – hogy valamiképpen 
kapcsolatba lépjen az agyát bitorlóval – a szá-
jára vette, s kimondta. Mondogatta. Előbb 
csak félhangosan, így-úgy megismételve. 
Majd szavanként, hangonként ízlelgetve. 
De sokszor tette mindezt hiába! Mert bár 
felfogta, legtöbbször továbbra sem látta tisz-
tán, és nem érezte magáénak a kimondottak 
tartalmát; a beléágyazott gondolat lelkétől 
idegen, emésztetlen maradt. Most már egy-
re türelmetlenebbül és egyre gyanakvóbban 
figyelte, mihez kezd az ott a fejében. És bi-
zony többnyire azt kellett tapasztalja, hogy 
a befurakodott gondolat nem nyugszik, és 
őt sem hagyja nyugodni. Bizonyosan mági-
kus ereje van, és áldozatra les, vélte, és ami-
kor idáig eljutott, akkor már pánikszerűen 
igyekezett szabadulni tőle. Azt találta ki, 
hogy olyan helyen, ahol sokan vannak – pl. 
pályaudvaron –, elkiabálja, bele a fülekbe, 
hogy megtörje erejét. Meg is tette. Az em-
berek furcsán néztek rá, de az elkiabálás ál-
talában segített valamennyit. Utána már ez a 
jövevény biztos, hogy nem tudta ugyanúgy 
zaklatni, határozottan érződött, hogy erejét 
vesztette. De a különösen makacs és kínzó 
gondolatokkal Veronka másképp bánt el: 
teli torokból belekiabálta az éjszakába, tele-
holdkor. Ez aztán mindig hatott: ilyenkor a 
hívatlan látogató nyomban eltűnt, s Veronka 
már többnyire arra sem emlékezett, hogy mi 
volt az. Mindannyiszor igencsak elcsodálko-
zott ezen a varázslatos hatáson, és borzongva 
gondolt arra, hogy a telehold fénylő arcába 
küldött segélykiáltásának a vége – minden 

alkalommal és akaratlanul – olyan elnyújtott, 
panaszos és félelmetes vonításba torkollott, 
akár a farkasüvöltés. A környékbeli kutyák 
kórusban viszonozták.

Egy ilyen éjszakán érezte meg először azt 
a furcsa kettősséget a lelkében, amely azután 
nem hagyta többé nyugodni. Akárhányszor 
nekirugaszkodott, hogy megfejtse a talányt, 
sehogy sem boldogult vele. Hosszú, fárasz-
tó gondolatmenetekbe bonyolódott. Vajon 
miért van az, hogy amióta az eszét tudja, 
éjjeleiben és nappalaiban mindig van valami 
nem-szeretem dolog, valami kényszerítő, be-
szorító, feszítő nyomás, valami nem odavaló, 
súlyos teher? Valami passzív erő, amely tö-
megénél, tehetetlenségénél fogva rátelepszik, 
fojtogatja, s amitől érzi, mindinkább érzi, 
hogy szabadulnia kell. Mintha túl sokat evett 
volna. Ugyanakkor a múlt ködéből felderen-
gett számára, hogy meggyötört gyermeklelke 
legmélyén egykor növekedésnek indult vala-
mi merőben más…, valami reményteljes…, 
és érezte, hogy azóta is – mint salak alól a 
fű – rendületlenül törekszik felfelé. Befelé fi-
gyelve olykor érzékelte, hogy ez egy ereden-
dőbb, aktívabb és biztatóbb erő, ami sokkal 
inkább a sajátja. Sőt, mind határozottabban 
érezte azt is, hogy ez a kitörni, felburjánza-
ni és kivirágozni vágyó őserő az ő személyes 
élete, amelynek szabad utat kell engednie, 
hogy rálelhessen végre igazi önmagára, s a 
neki rendelt útra. Szerette volna segíteni, 
de döbbenten tapasztalta, hogy képtelen 
rá. Teljes tehetetlenségre kárhoztatta, hogy 
e jó és rossz erők ádáz küzdelmet vívtak a 
gondolataiban és érzéseiben. Kényszerűen 
arra szorítkozott, hogy figyelje harcukat, s 
fogadja üzeneteiket: a rossz folyton a jóra, 
a jó folyton a rosszra figyelmeztette. Kibé-
kíthetetlen ellentétük teljességgel reményte-
lennek látszott, mintha egymás nélkül nem 
is tudnának létezni. Veronka nem szerette a 
lelkében így jelentkező, harcos, haragvó vilá-
got, vétlen áldozatnak érezte magát. Eszébe 
jutottak az általa ismert életterek: gyermek-
otthonok, nevelőszülők és családjaik, iskolák, 
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munkahelyek, falvak, városok – a mindenütt 
hemzsegő szabályokkal és elvárásokkal. Sose 
érzete magát biztonságban, sose tudta, mi-
kor melyiknek engedelmeskedjen, hogy ma-
gának is, másoknak is jót tegyen, s ne kap-
jon büntetést. Voltak helyzetek, pillanatok, 
amikor annyira zavarodott és zaklatott volt, 
hogy hányinger kerülgette. Rosszullét fogta 
el, amikor saját szemével látta, és saját bő-
rén tapasztalta, hogy a szabályok áthágását 
ugyanazok az emberek egyfelől gátlástala-
nul elkövetik, másfelől arcátlanul büntetik. 
Mindezek alapján élete kényszerű keretei 
értelmetlenül és kínkeservvel fenntartott 
börtönnek és börtönszabályoknak tűntek a 
szemében. Ez az ember műve?! Jobbat nem 
tudott?! – fakadt ki néha hangosan. Valóban 
szükség van erre a rengeteg korlátozásra, 
büntetésre? Nem hitte. Maga teremtette, 
egyszerű, tiszta, szabad életre vágyott. A 
vadon élő állatét ilyennek gondolta. De a há-
ziállatét már korántsem. Erről nagyon is jól 
tudta, hogy két világ határa, e köztes lét min-
den előnyével és hátrányával. Az ember által 
felépített világban működő hatalmi kény-
szert kicsi kora óta nem tudta, nem akarta 
elfogadni. Talán túl sok jutott neki, azért. 
Nem gondolta korlátozni az embert, annak 
ellenére, hogy lesújtó véleménye volt róla. 
A törvény csak arra jó, hogy az emberi go-
noszságot megfékezze – mondogatta. Nem 
érezte úgy, hogy az embereknek megéri a 
rájuk kényszerített szabályokhoz alkalmaz-
kodni. Mikor, hol térül ez meg? – tette fel 
magának a kérdést, mert alapvetően racio-
nális és praktikus gondolkodású volt. Választ 
persze nem tudott. De nap mint nap egyre 
kínzóbban élte meg, hogy végeláthatatlanok 
és leküzdhetetlenek a körülötte hömpölygő 
emberi élet fonákságai, a személyét és máso-
kat érő bántások, igazságtalanságok. Szembe 
ússzon a szennyes árral, de meddig? A jö-
vőjét rendkívül kilátástalannak és kiábrán-
dítónak találta, és egyre elviselhetetlenebb 
szabadságvágy kínozta. Azt meg végképp 
nem értette, mi tartja meg a többi embert 

ebben az életformában. Kívülről látta ugyan 
mások életét, de fogalma sem volt, hogy be-
lül, a lelkükben miként képesek a feladataik-
kal megbirkózni, közmegelégedésre élni, és 
mégis boldogulni. Hajlamos volt azt gondol-
ni, hogy csakis az általuk fenntartott szabá-
lyok áthágásával. Hazug módon. Mindezek 
okán ellentmondásos viszonya alakult ki az 
emberekhez: amennyire vágyott az után, 
hogy befogadják, ugyanannyira taszította 
is. A szeretetükre pedig végképp nem tartott 
igényt. A szeretettel egyébként is hadilábon 
állt. Megpróbálta szeretni a gyermekeit, és 
még egy-két embert, de ez fölöttébb nehéz 
feladatot jelentett számára. Nem volt hova 
befogadja őket, mert legbelső önmagát sem 
érezte igazán a magáénak. Amikor viszont 
Istenhez fordult, és vele volt, minden olyan 
egyszerűnek, magától értetődőnek tűnt, min-
den kisimulni, megoldódni látszott. Igazából 
csak a vallás jelentett számára a mindenna-
pi robot és szenvedések közepette vigaszt, 
kapaszkodót, reményt és egyben valamiféle 
jövőt. Hitte, tisztelte és félte az Istent, így 
hát nem tette fel neki a kérdést, hogy miért 
éppen úgy rendezte el az emberi dolgokat, 
ahogy vannak, s lehetett volna-e másként. 
Mint ahogy sokáig azt sem firtatta, vajon őt 
magát milyen rejtélyes kötelékek fűzik a ku-
tyákhoz, s miért ilyen a sorsa, amilyen. Csak 
homályosan érezte, hogy gyermeksége mé-
lyén valami visszavonhatatlan dolog történt 
közte és ezen négylábúak között, s emiatt 
– meglehet – közelebb áll hozzájuk, mint az 
emberekhez… 

Ilyen érzés- és gondolatáramok keringtek 
Veronka agyában, újra meg újra nekilódul-
va, bárha hiábavalóan, akár a ketrecében 
köröző vad futásai. Gyötrelmes érzéseit, 
választ szomjazó kérdéseit, végtelen tépelő-
déseit nem volt kivel megossza, ezért aztán 
saját magát tette meg ebben önnön partne-
rének: naplóírásba fogott. Esténként, miután 
gyermekeit lefektette, és a házimunkával is 
végzett, a papír fölé görnyedt, s késő éjsza-
káig körmölt. Amit semmiképp sem tudott 
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megfogalmazni, azt lerajzolta. Rajzai önma-
gukért beszéltek. Lassan-lassan naplóiban 
megalkotta, kiépítette a maga különös, élhe-
tő világát.

A való világtól pedig mindinkább elsza-
kadt.

Az utcabeliek féltek tőle, összesúgtak mö-
götte. A „kutyanő” – így emlegették a falu-
ban. Eldobott gyerek volt, kutyák nevelték 
fel, pusmogták egyesek. Kutya ennek a lelke 
is! – acsarkodtak mások. Volt, aki a füle hal-
latára lekutyázta, szidalmazta. A komiszabb 
kölykök néha megdobálták kővel. Olyan fa-
lubeli is akadt, aki váltig állította, hogy Ve-
ronka éjszakánként kutya képében járkál az 
utakon, saját szemével látta. Innen már csak 
egy kicsiny lépés lett volna, hogy rontó bo-
szorkánynak kiáltsák ki, de ettől a lépéstől 
valami visszatartotta az embereket. Talán a 
szánalom, talán az ész.

Pedig igaz volt. Veronka olykor tényleg 
kutyaként viselkedett, és nemcsak külsőleg, 
hanem úgy is érzett. Isten megadta számára 
ezt a lehetőséget. Így mondta. De kutyasá-
gát – noha mindenkor ott lapult benne – rö-
vid időkre engedte csak szabadjára. Ennek 
ugyanis megvolt a maga igen komoly koc-
kázata: kutyaként már nem volt felelős a tet-
teiért. De ezt csak emberként tudta. Ezzel 
függhetett össze, hogy a nyakörvét soha nem 
vetette le. Mintha valamiféle biztonsági ka-
pocs, kötőfék, végső közbeiktatott eszköz lett 
volna az emberi és állati énje között…

Egy szempillantás alatt képes volt át-
alakulni. Lélekben ilyenkor mindenki más 
számára ismeretlen világban járt. Visszatért 
gyermekkora homályba tűnt rejtelmes szi-
getére, vagy talán – ki tudja – még inkább 
vissza a múltba. Az utolsó idegszáláig átlé-
nyegült. Négykézlábra ereszkedve csaholt, 
morgott és vicsorgott. Leggyakrabban ak-
kor, ha megelégelte szomszédai csúfolódását, 
zaklatását. Különösebben nem zavarta, ha az 
emberek kutyaként látták, és megbotránkoz-
tak. Már csak azért sem, mert legtöbbször 
épp ellenük védekezett, olykor támadott. 

De sosem oktalanul. Kutyaként rendkívül 
harcosan és hatásosan tudta védeni emberi 
jogait, érdekeit, sőt, esetenként másokét is. 
Amikor, úgymond, a szó már nem használt. 
Felemás érzésekkel töltötte el, hogy kutyaként 
olyan rendet és nyugalmat teremtett a lelké-
ben és maga körül, amire emberként sohasem 
volt képes. 

Amikor úgy érezte, hogy az emberek kö-
zött végképp tarthatatlanná vált a helyzete, 
menekülőre fogta. Ezért nemcsak kutyává 
alakult, hanem, tüntetőleg, ki is vonta magát 
mindenféle forgalomból, oly módon, hogy 
nyakörvénél fogva kutyalánccal kikötötte 
magát a kerítéshez… De más, nem kevésbé 
végletes eszköze is volt, hogy a környeze-
tének jelezze: eddig és ne tovább. Ez a fajta 
tiltakozása attól volt különleges, hogy benne 
a kutyaságnak nyoma sem volt. Olyankor ve-
tette be, amikor már a kutyaságában sem bí-
zott: azzal üzent hadat a falunak és az embe-
riségnek, hogy néma lett. Örökre lemondott 
az emberi beszédről. Legalábbis megpróbált. 
Fogadkozásai azonban – ha nem napok, hát 
hetek multán – rendre meghiúsultak… végül 
is ember volt.

Lám, ocsúdott fel, az imént is hiábavalóan 
beszélt. Dühösen belevágott a krumplitőbe. 
Igaz, csak félhangosan mondta. Na de azt is 
minek! „Azt hiszi, hogy ő volt itt előbb… azt 
hiszi…” – darálta megint, miközben felgyor-
sultak a kapavágásai. Egyre dühödtebb lett. 
Talán jobb lett volna nem belekezdeni, nem 
kimondani. El sem gondolni. De hiszen nem 
is akarta! Mire észbe kapott, már ott ter-
peszkedett a tudatában, és hozta magával azt 
a kellemetlen érzést is. Ismerte már jól, tú-
lontúl jól. Időnként – valami rossz széllel – ki 
tudja, merről, váratlanul megérkezett hozzá, 
kopogtatott tudata ajtaján, bebocsátást kért. 
Nem kért, követelt. S amint bejutott, be-
fészkelődött, kisajátította az agyát. Veronka 
már számtalanszor megpróbálta a tudatából 
kirekeszteni, de a régi, bensőséges kapcsolat 
alapján e gondolatnak gyakorlatilag szabad 
ki-be járása volt. Hetekig, néha hónapokig 
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távol maradt, de aztán, ha megjött, hosszú 
időn át nem engedte szorításából. Eleinte 
még többször elkiabálta holdas éjszakákon, 
farkasüvöltéssel, könnyek között, de ennél 
az egynél a telehold varázsereje sem hatott. 
Olyan erős belső kötéssel rendelkezett, amit, 
úgy tűnt, lehetetlen feloldani. Az is lehet, 
hogy Veronka hibát követett el. Kezdetben 
– amikor sok év után e gondolat újra jelent-
kezett – megpróbálta éppoly hűvös távolság-
tartással fogadni, mint a többi jött-mentet, 
amely váratlanul meglepte, s a tudatába fér-
kőzött. Sőt, mint bármely érzést vagy gondo-
latot, amelyet az emberek szavakba öntöttek. 
Mert Veronka soha nem érezte őszintének, 
hitelesnek az emberi szót. A magáét sem…

Bár akkor még csak kicsi gyermek volt, 
felnőttként is rendkívül élesen emlékezett 
vissza arra a váratlan találkozásra, amikor e 
gondolat villámcsapásként először hasított 
belé. Olyan éles fájdalom kísérte, és olyan 
mély nyomot hagyott maga után, hogy az-
óta sem szűnt meg sajogni. Iskolás éveiben 
mindennap érezte jelenlétét, gyakran álmo-
dott is vele. Aztán, hogy felnőtt, különösen, 
miután férjhez ment, évekre eltűnt. Majd 
egyszer csak előkerült, és ritkább vendég 
lett ugyan, mint hajdanán, de szinte mindig 
valami sürgős teendő közepette lepte meg. 
Amikor valami fontos dolga akadt. Amikor 
valamiért sietnie kellett. Amikor minden-
képpen helyt kellett állnia. Mintha bizony 
szándékosan tenné, hogy felzaklassa, teendő-
iben megzavarja, életét tönkretegye. De hát 
kiféle, miféle hatalom az, ami erre képes, és 
erre vetemedik?!… „Azt hiszi, hogy…?!”

Négy és fél éves volt, amikor először ta-
lálkozott Betyárral. Amikor a GYIVI-ből 
visszaszállították az özvegyasszonyhoz, 
ugyanoda, ahonnan – örökös sírdogálásá-
ra tekintettel – rövid időre elmenekítették. 
Igaz, ami igaz: bármilyen goromba is volt 
a nevelőanyja, az intézeti gyerekek között 
annyival rosszabb volt, hogy pár hét után ő 
maga kívánkozott vissza ide: ez a hely és ez 
az asszony legalább csak az övé volt.

Az ismerős portán egy mérges kutya fo-
gadta, és vad csaholással adta tudtára: nem-
kívánatos betolakodó. Veronka rémülten tor-
pant meg. „Azt hiszi, hogy ő volt itt előbb!” 
– hasított belé a gondolat, s úgy érezte, men-
ten összedől a világ. A rászakadt kétségbeesés 
nyomában azonban lelkében ott lihegett a 
dühös tiltakozás is: „Azt hiszi, hogy ő volt 
itt előbb?!” Bár addig még nem volt közeleb-
bi dolga kutyával, pontosan érezte és értet-
te az állat félelmét és féltékenységét. Rokon 
sors volt. Gizi mamának egy fél szóval sem 
kellett magyaráznia az időközben megválto-
zott helyzetet, különben sem volt figyelme 
ilyesmire. Veronka sokáig nem tudta, mitévő 
legyen. A ház üres volt és rideg, odakint pe-
dig a kutya. Ha kiment, összeszorult szívvel 
gubbasztott az udvar sarkában, tisztes távol-
ban a megláncolt állattól. Az asszony több-
nyire a kertben dolgozott, nem foglalkozott 
vele. Számára csak egy volt a lényeg: pénzt 
kap a gyerek után, többet, mint amibe kerül. 
S ha nagyobb lesz, majd segít a ház körül. 
Nagyjából annyi volt neki a lelenc, mint a 
kutyája. Egy jószággal több. Továbbra is cu-
darul bánt vele, épp csak meg nem kötötte, 
mint amazt… eleinte.

Így került Veronka életébe Betyár. Aki 
aztán jó barát lett. Több, mint jó barát: az 
egyetlen lény, aki szerette, és akit szerethetett. 
Elválaszthatatlanok lettek. Közös életük való-
ságos szentély volt. Gizi mama ezt látva kü-
lönleges büntetést eszelt ki a kislány számára: 
nyakörvet tett rá, az asztal lábához kötötte, és 
ütlegeléssel kényszerítette ugatásra…

Veronka reggel óta dolgozott serényen. 
Akkor állt neki a krumpliföldnek, amikor a 
gyerekek elmentek, és lassan végez. A parcel-
la széléről Mazsi kísérte figyelemmel minden 
mozdulatát. A kutya okos, hűséges tekintetét 
mindig jó volt magán éreznie. Neki a kutya 
sokkal több, mint házőrző. Még csak nem 
is barát vagy társ, hanem életének, lelkének 
mély gyökerű, már-már misztikus része, pil-
lére, alapja. E homályos értelmű gondolatnál 
megállt, kiegyenesedve a kapájára támasz-
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kodott, s eltűnődött eddigi kutyáin. Sokan 
voltak. Igaz, a legtöbbjük csak rövid ideig élt 
vele. Némelyiken – ilyen vagy olyan okból 
– hamar túladott, akadt, amelyik elszökött, s 
volt olyan is, amelyik – a gondos ápolás elle-
nére – betegségben pusztult el a kezei között. 
Mindegyikükben saját magát látta. Sorsát az 
emberek között. 

Oldalvást Mazsira pillantott – tekintetük 
találkozott –, és folytatta a munkát. „Azt hi-
szi, hogy ő volt itt előbb… azt hiszi...” – dobolt 
a fejében a gondolat, mint az imamalom. A 
kapa le-lesújtott. A gondolat ritmusára egyre 
szaporábban emelgette, maga mögé utasítva 
egy-egy újabb krumplitövet. „Most már va-
lóban sietni kell, mindjárt itt a vihar. A gye-
rekek meg még sehol… Azt hiszi, hogy… azt 
hiszi…” Már csak egy sor volt hátra. Hirtelen 
bizonytalanabbá váltak a kapavágások, és le is 
lassultak, mert Veronka hangosan vitatkoz-
ni kezdett, Isten tudja, kivel: „De hiszen két 
szakmám van, férjem van (igaz, meghalt, itt 
hagyott), gyerekeim… Janika már iskolás… 
dolgozom, mint az állat… mint az állat… ak-
kor meg miért nem… ?!” Megállt a kapálás-
ban, de nem egyenesedett fel, csak keze fejé-
vel törölte végig izzadt homlokát. 

Ebben a pillanatban nagy ribillió támadt 
mögötte az udvaron: repdesés-kotkodácso-
lás-hápogás …

Ahogy Veronka odakapta a fejét, Mazsit 
látta, amint a kotlóssal a szájában inal a vac-
kára. A csirkék, kacsák szerteszét futottak. 
A fiatalasszony agyát elöntötte a vér. Azon-
mód, kapával rohant Mazsi után, hogy kisza-
badítsa a tyúkot. De mire odaért, a szárnyas 
már nem élt. A kutya letette maga elé, és 
bűnbánóan nézett gazdájára. 

Tulajdonképpen már az első csapás is elég 
lett volna, de a kapa újra meg újra magasba 
emelkedett, és iszonyatos erővel sújtott le. 
Minden csapásnál alig artikulált üvöltés sza-
kadt ki a torkából. Ahogy az állat fölé maga-
sodott, s vészterhesen bömbölt, mintha nem 
is ő lett volna: „Hát nem bírsz az emberek 
közé beilleszkedni, te nyomorult állat!?!…” 

„A tyúkra vetemedtél?!…”  „Hát nem meg-
mondtam, hogy ez lesz a vége?!…”  „Most 
összetöröm a…”   „Nesze neked, te betyár… 
nesze!…”   „Így jár az, aki…”

Veronka hangja hirtelen elfúlt, karjából 
kifutott minden erő. Hátra lépett, letámasz-
totta a kapát, és hányni kezdett. Később im-
bolygó léptekkel megindult a ház felé. Vég-
telen fáradtság béklyózta tagjait. Könnyek 
csorogtak az arcán. Ugyanakkor – maga sem 
értette – valami szokatlan jót is érzett a lelké-
ben. Mintha ott legbelül valami gyökeresen 
megváltozott volna. Már könnyedén, ruga-
nyosan lépkedett. Már a kotlóst sem bánta. 
Mosolygott. A közelgő viharfelhők felé né-
zett, s ekkor vette észre a gyermekeit. Janika 
kijött az iskolából, és hazahozta ovis kishúgát 
is. Földbegyökerezett lábbal álltak a kapu-
ban, döbbenten meredtek az anyjukra… 

– Gyertek csak, most már nem lesz semmi 
baj! – szólt hozzájuk.

Hangjából – életében először – derű, ma-
gabiztosság és nyugalom áradt.

A pincér kezéből kiesett a tálca 
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Molnár Krisztina Rita

Rózsafüzér

Anna szabadnak érezte magát. Nem elő-
ször és nem utoljára. Nyár volt és este és 
egyedül ült az utolsó vonaton, csak a túlsó 
ablaknál lévő ülésen vacsorázott komótosan 
egy bácsi. Amolyan régi bácsi, kockás ing-
ben, szalonnát és kenyeret bicskával, kato-
nákat készítve a vonat lehajtható műanyag 
asztallapján. Anna valójában nagyon félős 
volt, igazán mindenkitől félt, bár ezt soha 
nem látta rajta senki, ő sem mondta ki eze-
ket a szavakat soha „félek az emberektől”, 
de ez volt az igazság, és ha más nem, a gyo-
mortáján szűkülő szorítás, ami idegenek és 
gyakran ismerősök közt is rátört, tudatta 
vele, hogy már megint foglyul ejtette a szo-
rongás. Most nem érezte ezt, megpróbált 
belemélyedni a kezében szorongatott iro-
dalmi újságba, miközben egy mai költő ver-
sét olvasta, fél szemmel oda-odasandított a 
bácsira, a vacsora felénél járhatott, ő a vers 
közepén. Már régen rászokott, hogy mindig 
legyen nála egy irodalmi lap, lehetőleg jól 
látható módon a hóna alatt vagy a mellkasára 
szorított bal kezében, úgy viselte az újságot, 
mint egy pajzsot, maga elé emelte, ha bárki 
ismerőssel találkozott, de néha ismeretlenek 
előtt is ezzel védekezett, míg a villamoson 
utazott vagy sorban állt a jegypénztárnál. 
Úgy érezte, az újság megvédi őt a félreérté-
sektől, attól, hogy véletlenül valaki másnak 
nézi, mint aki valójában. Szerette volna, ha 
egyértelműen látszik, ő nem csupán egy 
átlagos fruska, aki könnyen él, és könnyen 
kapható, ha kiderül – bár egyértelmű, hogy 
a rétegnek, ahová tarozik, minden lényeges 
attribútuma megtalálható rajta, hisz’ ha nem 
hordana bőr nyakláncot, babacipőt és bő 
szoknyát, érvényességét veszítené –, ő azért 
mégiscsak más, mint a többi babacipős lány, 
különleges, egyszeri és megismételhetetlen 

példány. Miután ily módon kellőképpen elve-
gyült és kivált, általában elégedettnek érezte 
magát, de legalábbis biztonságban tudta ma-
gát a megítélését illető végzetes tévedésektől. 
Nem mindig akarta érteni a verseket, sokszor 
csak a szavak hatottak rá, ilyenkor nem is tett 
kísérletet arra, hogy a ráció segítségét hívja, 
elégedett volt a szavak varázslatos hatásával, 
morzsolgatta őket magában, mint a meggy-
színű fából faragott olvasót a dédnagyanyja, 
amiről ő soha nem értette, mire való, hogyan 
képesek az apró gyöngyszemek kapcsolatot 
teremteni a felsőbb hatalom és a dédi között, 
a rózsafüzér szót szerette, bár a gyöngyök 
és a rózsák közötti metaforikus kapcsolatról 
nem sok sejtése volt négy-öt éves korában, 
ahogy most sem értette a vers szavai között 
az összefüggést, de ez nem zavarta, elégedet-
ten ült, csíkos tarisznyájában egy üveg bor-
ral, fogkefével.

A házszámra nem emlékezett pontosan, 
de nem aggódott, biztos volt benne, hogy 
oda fog találni, ha oda kell találnia, és ké-
sőbb, amikor kiderült, hogy már biztosan 
nem talál oda, meglepődve gondolt arra, 
hogy milyen magabiztos volt, amikor a vo-
natra ült. A vonat hosszan időzött minden 
állomásnál, erről eszébe jutott, hogy az ilyen 
járatokra mondta anyja, hogy minden körte-
fánál megállnak; ezen most elmosolyodott, 
egészen valóságosan látta a már elvirágzott 
körtefákat, melyeknél titokzatos okból, de 
kötelességtudóan megállnak a vonatok bizo-
nyos fajtái, mint egy titkos társulás tagjai, a 
körtefák és vonatok közötti örök szövetség hí-
vei. Az öregember most elkezdett szedelődz-
ködni, figyelte takarékos mozdulatait, ahogy 
a fekete aktatáskába teszi a kockás kendőbe 
bugyolált maradék kenyeret, ahogy a gon-
dosan megtörölgetett bicskát becsattintja, és 
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felöltője belső zsebébe rakja. Készülődik a le-
szálláshoz, ez nyilvánvaló volt, és Anna ezen 
kissé elszomorodott, ezen pedig egyidejűleg 
meglepődött, úgy érezte, valami visszavon-
hatatlanul elmúlik éppen, nem történt meg, 
és már nem is fog soha. Megkínálhatott vol-
na legalább egy katonával, kívánta mohón, 
nem is a falatot, inkább a kérdést, a monda-
tot, amit az öreg száj kimond. Az öreg felállt, 
Annára nézett, egy percre összekapcsolódott 
a tekintetük, az ősz szemöldök alól meghök-
kentően huncut szempár hunyorított rá, mint 
aki tud róla mindent, és egyetért vele. Anna 
visszamosolygott, de csak akkor szólalt meg, 
amikor a férfi már megnyomta az ajtónyitó 
gombot, „A bácsi hisz Istenben?” – kérdezte, 
nem is tudta miért, de úgy, mint akinek ez 
a válasz most mindennél fontosabb. A férfi 
visszafordult, felemelte mutatóujját, mint 
Csontváry festményén a vándorprédikátor, 
ez mókás volt, de valahogy mégis hátbor-
zongató, és ugyanolyan megfontoltan, mint 
ahogy a szalonnát katonázta, azt mondta: 
„Nem hiszek, édes lányom, hanem bízom 
benne”. Aztán leszállt, és nem nézett vissza 
többé, Anna pedig ott maradt egyedül az 
örömével, hogy mégis, mégis sikerült össze-
kapcsolódniuk egy pillanatra, és biztos volt 
benne, hogy ezt a pillanatot őrizni fogja, és 
néha előveszi, mint egy fényképet, és azt is 
tudta, hogy mindig újabb és újabb jelentései 
lesznek számára, ahogy érlelődik majd, mint 
a rumban eltett meggy, amelynek évről évre 
szédítőbb mélységeket ad az idő.

Most, hogy egyedül maradt, kezdődött a 
jól ismert szorongás, egészen irracionálisan 
működött, tudta, hogy akkor kellene félnie, 
ha idegent lát, hogy az üres kocsi nem hor-
doz veszélyt, nincs, aki kilopja zsebéből azt 
a kevés pénzt, amije van, nincs, aki megerő-
szakolja, és utána kilökje a robogó vonat ajta-
ján. De ő az ürességtől tartott, úgy tűnt neki, 
súlytalanná válik, egész léte ott lebeg az üres 
kupéban, nincs origó, és nincsenek koordi-
náták, nincs mihez képest, csak ő van, cél és 
ok nélkül, mintha nem is vonaton ülne, ami 

a Nyugati pályaudvarról egy Pest környéki 
faluba tart, hanem egy világűrbe tartó raké-
tán, távolodva az emberiség minden egyes 
tagjától, elveszítve az egyetlen teret, ahol 
mozogni tud, az időt, amiben él, a történe-
lemmel együtt, beleértve Periklészt, az ösz-
szes meghalt és élő költőt, a rokonairól nem 
is beszélve. Órát nem viselt, de sejtette, hogy 
mindjárt megérkezik és leszállhat, és akkor 
véget ér indokolatlan nyugtalansága is, dolga 
lesz, tájékozódnia kell, utcákat keresni, háza-
kat, már várta a nyáréjszaka illatát és hangja-
it. Érdekes, nem volt éhes, de amikor leszállt, 
azonnal rágyújtott egy cigarettára.

A főútig határozottak voltak léptei, az-
tán borzongani kezdett a háta, kardigánját, 
a gyöngyszürke kardigánt két-három hete 
veszítette el. Csak évekkel később – amikor 
anyja teáskészletéből az utolsó darab, a cu-
kortartó is eltört, és meglepődve vette észre, 
hogy a szokásostól eltérően nem érez fájdal-
mat, nem merevedik katatón dermedtségbe 
a cserepek fölött állva, csak egyszerűen fel-
söpör – értette meg, hogy a tárgyak, me-
lyekhez különösképpen ragaszkodik, miért 
tűnnek el rendre, akárcsak az emberek, akik 
vagy meghaltak, vagy elköltöztek mellőle. 
De most még szorongva érezte a kardigán 
hiányát, és tétova lett, amíg a főúton bandu-
kolt, be-benézett a mellékutcákba, ahol nem 
mindig volt közvilágítás, és bizonytalanná 
vált abban is, hogy jól emlékszik-e az utca 
nevére, a házra, ahol várják talán, de úgy 
érezte, jól mulatnak nélküle is, hiszen ez volt 
a nagy búcsúbuli, a felnőttség kezdete. Ő 
már régebben felnőtt, az önállóság számára 
nem a pezsgősdugó robbanó kiszabadulását 
jelentette a palackból, hanem terhet, hiányt 
és félelmeket. Szükségszerű felnőttségét sok-
szor zavartan viselte, mint egy túl elegáns 
ruhát, méltósággal, de pirulva is a kényszer 
miatt, ami ráerőltette idő előtt, amiért nem 
volt képes megakadályozni azt, ami vele tör-
tént, hogy egyedül van, hogy senki nem kér 
rajta számon semmit, a szégyent, hogy neki 
nem él az anyja.
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Hirtelen megtorpant, mert jázminsza-
got érzett, mint egy óriás az emberszagot, 
persze tudta, hogy a virágoknak illatuk van, 
nem szaguk, de apró élőlényeket érzékelt 
egész közelről, kis sustorgó lényeket, akik 
eszébe juttatták az alföldi falucskát, ahol 
egyszer egy nagyon régi nyáron este anyá-
val sétált, és akkor anya egy kertnél megállt, 
és a kihajló jázminbokor ágáról leszedett 
néhány fehér virágfejet, két ujjal lecsippen-
tette a zöld csészeleveleket, és megmutat-
ta, hogy ott benn lapul a kincs, egy csepp 
mézharmat, nyalja csak le nyugodtan, nem 
mérgező. Ő lenyalta engedelmesen, kicsit 
meglepődött, mert édesre számított, de az 
édes mellett nyers, keserű íz maradt a szájá-
ban sokáig, amit most, hogy besétált a jáz-
minzónába, újra érzett. Felnézett, a temp-
lomkertnél járt, onnan áradt az erős illat. 
Két fehér tölcsért szakított, majd markában 
a virágokkal átvágott az út túloldalára. A 
Duna felőli oldal vagy a vasút felőli, nem 
emlékezett pontosan, csak arra, hogy zöld a 
kerítés és nincs kutya, de minden harmadik 
kerítés zöld volt, a kutyákat pedig csak hal-
lotta, ahogy egy-egy kertből rácsaholtak, 
amire aztán távolról újabb kutyák feleltek 
annak rendje és módja szerint.

Akkor már sejtette, nem valószínű, hogy 
rátalál a házra, hisz’ egy kósza lélek sem járt 
az utcán, útbaigazítást kérni reménytelen, 
rendes falu ez, tíz után gyanús mindenki, 
aki járkál, mi dolga lehetne ilyenkor kinn az 
embernek. Nem furcsállotta, járt már eleget 
falun, bár a város volt az otthona, mióta meg-
született, és ahol a nap minden órájában jön-
nek-mennek az emberek, akár van dolguk, 
akár nincs. Megint nyugtalan lett, mint a 
vonaton, miután a bizakodó bácsi leszállt, és 
egyedül maradt, mindig egyedül maradok, 
gondolta, nem sajnálkozva, csak ténymegál-
lapításként, annyi mindenkim van, mégsincs 
itt senkim. Itt sincs, meg a kiürült lakásban 
sincs, anya meghalt, az öcsém állandóan el-
utazik, az apám meg, nos, az apám, ő a többi 
testvéremmel együtt elköltözött. Csak a ru-

háik vannak ott, mindenki ruhája ott van. 
Egy múzeumban élek, ahol egyre öregedő, 
divatjamúlt ruhák vannak a szekrényekben. 
A látogatók, ha legyűrik az állott ruhaszagot, 
megtekinthetik a gondosan párosított zokni-
kat, az elfáradt gumijú bugyikat, az elörege-
dett harisnyákat, pulóverek, nagykabátok, 
kinőtt gyerekruhák, rengeteg cipő, férfi, női, 
gyerek, elárvult játékok, soha nem használt, 
nagyméretű edények, egy család élt itt egy-
kor, mondaná a tárlatvezető, aki én lennék, 
képzelte, de nem fedném fel kilétemet. Nem 
árulnám el a kedves érdeklődőknek, hogy a 
házhoz tartozom, az emlékek őrzőjének in-
teraktív szobra vagyok, mint a koppenhágai, 
kedvesen bólogató Andersen. Igen, egy csa-
lád, de szétszéledtek ismeretlen okból, nem, 
nem tatárjáráskori feldúlt otthont látnak, ez 
a huszadik századból maradt, különös gyűj-
temény. Nem, nem tudjuk megmondani, 
miért nem vitték magukkal vagy osztogatták 
szét rászorulóknak, miért, milyen titokzatos 
okból vagy céllal őrizték meg így az életük 
eltűnt darabját egyben, valóban, kedves 
uram, érdekes megjegyzés, amit tett, való-
ban, egyiptomi sírkamrára emlékeztet bizo-
nyos szempontból.

Két ember fordult ki hirtelen a főútra, 
annyira megijedt, hogy összerezzent, de nem 
annyira, hogy ne kezdjen el feléjük sietni 
azonnal. Hihetetlen, hogy mennyire ijedős 
vagyok, bosszankodott, összerezzenek min-
den váratlan zajra, mint a kisbabák, emelke-
dik a két karom, ragadnám meg a szőranyát. 
Nincs szőranya, hülye, mondta magának, és 
még sietősebbre fogta. A fiú meg a lány is 
felé fordultak, nem lehettek sokkal idősebbek 
nála, és azt is látta rögtön, hogy nem tartoz-
nak össze, testvérek vagy barátok talán. Mi-
kor odaért, rájuk mosolygott. A fiú magas 
volt és erős, a válla széles, a haja pedig egé-
szen világosszőke, mint a Hold, világított a 
sötétben, a lány meg semmi különös, helyes, 
nyárestéhez illő lány volt. Azonnal rákezdte, 
mondta az utcanevet, tudnának-e segíteni, 
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ha nem talál oda, nem tudja, hol alszik ma 
éjjel, több vonat nincs ma már, sajnos, így 
vissza nem mehet, itt meg nem ismer senki 
mást. Idétlenül vigyorogtak rá, mintha vala-
mi tréfásat mondott volna, megütődött, de 
már válaszoltak is, pergő és ismeretlen nyel-
ven, amiből csak annyit értett, hogy nem 
beszélnek magyarul, ami magától értetődő 
volt ezek után. Elnevette magát, na, szép, 
éppen tőlük kérek segítséget, aztán az an-
gol és orosz keveréknyelvet pantomimszerű 
kézmozdulatokkal kiegészítve végre megér-
tették egymást. Csehek voltak, cseh diákok, 
itt sátoroznak a folyóparton, egy üveg bort 
szerettek volna venni, de itt minden bezárt, 
egy kocsmát sem találnak sehol, persze, már 
elmúlt éjfél. Hirtelen előhúzta a bort, és fel-
mutatta, félrehajtott fejjel, kérdő tekintettel, 
a másik kettő megörült, bólogattak, és tisz-
tázták, hogy velük alhat, elég nagy az a sátor. 
Nem sokat beszéltek a partig, nem is tudtak 
volna, de a neveket tisztázták, bár ezek a ne-
vek később nyom nélkül tűntek el az emlé-
kezetéből.

A sátor az öreg, csavart törzsű fűzfák 
alatt állt. Tényleg nagy volt és a társaság is, 
amelynek egy része a sátor előtt lobogó tűz 
körül ült, láthatóan és hallhatóan jókedvűen, 
néhányan közülük fürödtek, szárítkoztak, a 
vacsora nyomaiból pedig látszott, hogy már 
ettek. Megörültek Annának és az üveg bor-
nak is, ami vele érkezett. Anna kábultan ku-
porodott le a tűz mellé, jólesett a meleg és 
a tűz megnyugtató ropogása. Sokszor fázott 
belülről, ilyenkor egy könyvvel és egy bögre 
kávéval, hamutartóval felszerelkezve behúzó-
dott a fürdőszobába, törökülésben ült a mo-
sógép tetején és folyatta a melegvizet, hogy 
a bojler jóleső dorombolása, mint egy óriási 
anyaméh rejtélyesen duruzsoló hangja, át-
melegítse. Órákig képes volt így üldögélni, 
míg a tükör egészen be nem párásodott, neki 
hirtelen melege lett, és megelégelve a gub-
basztást, valami hétköznapi tevékenységbe 
kezdett, takarított, vagy főzött egy lecsót. 
Ilyenkor végre normálisnak érezte magát, 

egészségesnek és tettre késznek. Idővel ki-
ismerte a hullámok ritmusát, amelyek hol 
magukkal sodorták a víz alatti homályba, 
ahol lelassult a mozgásuk, és csak tapogatóz-
va tudott tájékozódni, hol pedig kidobták a 
napsütötte, kagylóhéjjal borított partra, ahol 
elvegyült a zajongó és életvidám nyaralók 
között.

A szőke fiú odalépett hozzá, sárga mű-
anyag bögrében nyújtotta neki a bort. Ült 
mellette, mint egy bástya, de nem nézett 
rá, és nem érintette meg, Anna mégis örült 
a jelenlétének. Nem szóltak egy szót sem, 
csöndben üldögélve nézték a tüzet, amit a fiú 
egy hosszú bottal néha megpiszkált, hogy 
a lángok újra feléledjenek, meg a többieket, 
akik vidáman beszélgettek, bolondoztak, és 
egy-egy harsogó nevetés elárulta, hogy eb-
ben a pillanatban tökéletesen felszabadultak 
és gondtalanok. Anna megpróbálta kitalálni, 
hogy ki kihez tarozik, kik lehetnek barátok, 
kik szerelmesek, kik azok, akik csak erre a 
nyárra akadtak össze, de egy idő után felad-
ta, és tulajdonképpen nem is volt lényeges. A 
bor gyorsan szállt a fejébe, hiszen régen nem 
evett már. Később fürödtek is, cipőjét a sátor 
napsárga külső ponyvája alá rejtette, ruháit 
gondosan összehajtogatva a tarisznyájára. Az 
apró kavicsok csiklandozták csupasz talpát, 
amíg a folyóhoz ért, de nemcsak a talpán, 
valahol a tarkója tájékán is bizsergést érzett, 
mintha egész testén végigfutna a gömbö-
lyű kis kövek érintése. A többiek harsányan 
fröcskölték a vizet, ő csak úszott egyet, kü-
lönös módon nem szégyellte meztelenségét, 
a víz hideg volt, de ahogy kiért a partra, 
valaki felé nyújtott egy hatalmas fehér für-
dőlepedőt. Megtörülközött, csak vállig érő 
barna haja maradt egy kicsit nyirkos, aztán 
visszaöltözött. Ásványvízzel mostak fogat, a 
folyó fölé hajolva köpték a fogkrémes habot a 
vízbe, mulatságos volt, olyanok voltak, mint 
egy eltévedt óvodás csoport, közös fogkrém, 
sikálás, köpés, öblítés, törülközés.

Aztán lefeküdtek, sorban egymás mellé, 
ő a kölcsönkapott zöld pokrócba takarózva a 
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sátor szélén feküdt, feje alatt a csíkos tarisz-
nyával, mellette a holdhajú, egészen közelről 
érezte a leheletét, fészkelődés, kacér nevetgé-
lés hallatszott a sátor túloldaláról, kintről az 
éjszaka neszei, a folyó higgadt loccsanásai. 
Nem tudott elaludni, hirtelen félelem vett 
erőt rajta, te nem vagy normális, hogy lehetsz 
ennyire felelőtlen, mi lesz, ha megerőszakol-
nak, azt sem tudod, kik ezek, semmit nem 
tudsz róluk, ők meg nyilván azt hiszik, ne-
ked mindegy lehet, ha így idefeküdtél, lenge, 
könnyű lány, az égvilágon senki nem tudja, 
hol vagy, hol fognak keresni, ha eltűnsz, nem 
fogok eltűnni, morogta vissza, nem túl nagy 
meggyőződéssel, és különben is ki keresne, 
mondd meg, aztán már nem gondolt semmit, 
csak feküdt ott, torkában dobogott a szíve, 
várta, hogy történjen valami, már mindegy, 
hogy mi, csak legyünk túl rajta, de akkor 
történjen már, mert ez a várakozás őrjítő. 
És akkor a holdhajú kinyújtotta a kezét, és 
megkereste az övét. A szájához húzta és meg-
csókolta az ujjait, mind az ötöt, egyenként és 
ünnepélyesen. Aztán elengedte. Anna min-
den ujjbegyén egy perzselő vörös rózsa nyílt 
és úgy feküdt ott, mint egy álruhás várhölgy, 
akit végre felismertek, és aki tudja, hogy már 

semmi bántódás nem érheti, hisz az Öt Lát-
hatatlan Rózsa védelme alatt áll. Összecsuk-
ta a kezét, hogy megőrizze a lovag pecsétjét, 
és oldott álomba merült. 

Reggel egészen korán ébredt, még min-
denki mélyen aludt. Felült, szokatlanul friss-
nek érezte magát, máskor olyan álomittas 
volt, fél óráig is eltartott, mire magához tért, 
de most minden hajnali hang jólesett, és alig 
várta, hogy kilépjen a friss levegőre. A hold-
hajú hanyatt fekve aludt, fehér pólója felcsú-
szott, látszott a köldöke és mellette egy apró 
anyajegy, a hasán apró, tejszőke pihék voltak, 
akár széttárt karjain. Milyen szépen alszik, 
gondolta Anna, milyen kár, hogy nem lát 
engem többé. De nem volt szomorú, és meg-
próbált olyan halkan kimászni a sátorból, 
ahogy csak tudott, óvatosan egyensúlyozva, 
hogy ne lépjen rá senkire. 

Kint talált egy kis maradék ásványvizet, 
ivott és megmosta az arcát, aztán elindult a 
főút felé. A vasútállomásra ment, tudta, ott 
korán reggel is kap egy kávét, azt meg majd 
eldönti még, hogy utána mit tegyen.

Jókedvű volt, tiszta reggelek jókedve öm-
lött el benne, amikor a nap még csak langyos, 
de érezni, hogy majd erőre kap.

A csontváz már ott szaladt lefele 
a dombon a feje nélkül... 
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Forgó Zoltán

Karácsonyfabontás

Utoljára még egy csillagszórót akart lát-
ni, ahogy ellobban, elfeledve szétszórt kin-
cseit… Megmarkolni forró drótját – kicsiny 
keze vágyott a melegre. Nem engedtem, s 
bármily dacos volt néhanapján, most még-
sem mondta ki: haragszom rád!

Cukrot nem volt szabad leszakítani a fá-
ról, legyen úgy, ahogy tavaly. Minden év-
ben ugyanazokat a szaloncukrokat aggattuk 
fel, már kemények, avasak, hisz’ újakra nem 
tellett. Ajándék: pár narancs, alma – ez volt 
minden. Együtt írtuk a levelet: „Jézuska, 
haragot küldünk neked!” Aláírás: „Pilkóc és 
Apa”. Akár nekem is címezhettük volna, ki 
Jézuska voltam, pohár mellett, gondolván az 
én bajom mégis nagyobb.

Mostanában sokszor fázott. Nem sajnál-
tam a tűzrevalót, de ha elfogy? Nem tudhat-
tam, melyik tart tovább: a tüzelő vagy ő.

Karácsony előtt életünk legnagyobb ka-
landját éltük át – az utazást a messzi város-
ba. Szürke Kutya nevű busz. Még sosem 
ült buszon. Az utasok, megannyi világ, baj 
– kevés, ki a boldogulás felé megy. Aztán le-
robbanunk a pusztaság közepén, éjjel és ha-
vazik. Közelben motel, neve nincs, csak M. 
tel. Miközben italt rendelek, neki meg kó-
lát, a sofőr ideges, telefonálna… csak egyet 
iszom… a pincérnőt ismerem valahonnan, 
a pusztaság közepéről. Minden működő 
áramforrást bekapcsolva tart, errefelé gya-
kori az áramszünet. Ha van, hát van, ha 
nincs, hát nincs.

– Nagyon felvilágosult asszony vagyok 
– mondja. – Minden létező újságot elolvas-
tam egykor, de mostanság inkább csak kár-
tyázom. Ültesse a gyereket a kályhához, biz-
tosan átfázott. Hány éves a kisfiú?

Azt mondom, kislány, hatéves, és ülj oda 
a kályhához, ha fázol, de ő nem akar. Aztán 

mégis odamegy, ráteszi a poharát és vár. 
Minket néz. Én ismerem magát…

– Sokfelé megfordultam, de úgy látszik, 
ez a végállomás, itt a hófúvásban.

Maga szeret olvasni, könyveket is.
– Nagyon felvilágosult asszony vagyok, 

már mindent elolvastam…
Ő meg csak mosolygott onnan a pohár vi-

lágából rám, vagy az asztalomra, vagy csak 
angyalkák szárnya suhogott… a helyiségben 
nem volt karácsonyfa, még karácsony sem. 
Mi már néhány nappal ezelőtt felállítottuk 
a fenyőt. Tovább tart. Még egy pálinkát, le-
gyen szíves! Tiszta vízzel.

– Hozom… Nagyon aranyos kislány. Na-
gyon csendes… Anyukát otthon hagytad?

Anyuka nincs. Két éve. Anyuka elment. 
Nem akarom elmondani, miért, hogy. Ő 
nem szereti ezt hallani. Anyuka egyszerűen 
nincs.

– Bocsánat, sajnálom. Azért mégis jobb, 
ha a gyerek tisztában van a tényekkel. Fel 
kell világosítani. Nem akarok én beleszólni 
semmibe, csak tisztán kell látni. A pálinka és 
egy kávé…

– Ön nagyon gondos, talán egy kicsit el is 
túlozza. Nem kell minden percben a kislány 
sálját igazgatni. Inkább vegye le! Meleg van 
itt, tudja, ha van áram, minden áramforrást 
bekapcsolunk.

Három alma. Ez jut eszembe. Három almát 
tettem a karácsonyfa alá, meg két narancsot. 
Holnap karácsony, daloló fehér karácsony. A 
kórházban nem is fogadnak bennünket: – Mi 
a panasza? Jöjjenek az ünnepek után!

A bárpult feletti tévében neorealista film 
megy; kislányom, apuka csak egy utolsót 
iszik még, azután abbahagyjuk… A végén 
egy fekete-fehér apa ballag kézen fogva a 
gyermekével, bele a reménybe: szegényen 
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és boldogan. Lehet, hogy biciklit is vesznek. 
Mi nem.

– Kórházba megyünk, tudja a kicsiny szí-
ve…, de azt mondják, majd kinövi.

– Persze, hogy kinövi. Az én öcsémnek is 
pont ez volt a baja, és még ma is él. Kinőtte.

Hát persze. Továbbmegyünk Szürke Ku-
tyával az éjszakába. Szilveszter napján na-
gyon jól érezte magát.

– Apa, te csak menj el szórakozni, én már 
jól vagyok. – Nem egy hatéves szavai, de 
mindig ilyen okosan beszélt. A szomszéd-
asszony majd átnéz hozzá, ő csak bámulja a 
tévét. Éjféltájt elalszik ültében, ha hazaérek, 
majd ágyba teszem. Fél óra múlva talán ha-
zaugrom a sarki vendéglőből, de aztán el-
felejtem. Nem őt, csak hazamenni. Régen 
volt ilyen szép estém; vidám cimborák, egy 
jó pohár, meg a gondolat, hogy ő megvan. 
Félóránként rágondoltam. Az ajtón besüví-
tett a szél, behordva a havat meg a kallódó 
jövevényt.

– Amott az urak már nagyon mulatnak 
– mutat a szemközti szórakozóhelyre. Oda 
gazdagok mentek. Valaki köp egyet. Iszunk. 
Mindjárt hazamegyek megnézni őt, de aztán 
mégsem. Már alszik. Hajnaltájt fáradt arcok 
pihennek a bárpult sörfoltos lapján. Felné-
zek: a sankos az italpolcnak támaszkodik, 
mint egy izzadó hentes, egy rossz kurva le-
ázott söröscímkéket ragasztgat az italtócsák-
ba. Az idén először járja be országát az északi 
szél…

Ő még mindig a fotelban aludt, felvettem 
és ágyba raktam. Nagyon hideg volt. Egész 
éjjel a karácsonyfa csillogása melengette.

– Apuci, azt mondtad, hazajössz éjfélre. 
Úgy vártalak! – suttogta félálomban.

– Apuci nem ért rá, cicám. Most már 
mindig együtt leszünk. Mindig. Feldíszí-
tettem a szobát újságpapírból gyűrkélt lam-
pionokkal, régi sujtásokkal. Az ágya fölé 
akasztott papírszalagra kiírtam: „Boldog 
Új Évet Nekünk!”, és vártuk a képzeletbeli 
kis vendégeket, kik majd megeszik a tortát 
üres tányérokból. Nem jött senki, én voltam 

a vendégek mindegyike, végigkóstoltam az 
üres tányérok tartalmát; voltam Sosemvolt 
Úr, Láthatatlan Ember és Senki. Sokat ne-
vettünk akkor. Elmúlt.

Az esti program: karácsonyfabontás. Már 
nagyon hullott a levele. Elutazunk, jobb, ha 
elrakjuk a díszeket. A magasabb ágakról én 
szedtem le a gömböket, az alacsonyabbakról 
ő. Mindegyiknek megvolt a maga helye ki-
csiny dobozkák rekeszeiben, selyempapírral 
kibélelve, egykori anyuci gondos keze nyo-
mát dicsérve. Most aludni mennek, mond-
tuk, s simogató szeretettel ágyaztuk meg 
fekvőhelyüket.

Elfáradt. Utoljára egy csillagszórót akart 
látni…

Találtunk egyet. Megfakult szaloncuk-
rokkal teli kezét az égnek emelve, elfeledve 
minden kincseit. Éjjel ismét nekivágunk a 
hófúvásnak…

A torlaszokat eltúrták, de a motelben sötét 
volt. Valószínűleg megint áramszünet. Csak 
egy pillanatra villant fel: mintha gyertyák 
égnének az asztalokon és a „felvilágosult asz-
szony” kártyázna az árnyékokkal. Nem tu-
dom. Akár el sem mentünk volna. Mit tud-
nak ezek az orvosok?! Csak a pénzt akarják. 
Majd kinövi, ez biztos.

Nagyon elfáradt. Az állomásról már a 
karjaimban hoztam, és nem mentünk be 
sehova meginni valamit. Hazatértünk hi-
deg lakásunkba, és nem volt karácsony, 
csak az ágy felett lógott még egy árva pa-
pírcsík.

Kicsiny testét megszabadítottam nyirkos 
ruhácskáitól, átázott cipőitől, dörzsölgettem 
selyem bőrét, de csak azt suttogta: „Apa, 
fázom.” Bebugyoláltam a legvastagabb pok-
rócba, órákig járkáltam vele a szobában, ha-
talmas szemébe nézve. Szemecske. Siskács-
ka. Édes.

Talán felmelegedett, mert pillái lezá-
ródtak. Ágyba tettem, jól betakartam egy 
vastag paplannal. Kicsit megkönnyebbült, 
lenge álma párnájára telepedett… vagy csak 
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angyalkák szárnya suhogott? Később inni 
mentem a cimborákkal, félóránként… poha-
ranként meleg érzés öntött el… Ő még meg-
van. Talán nem is olyan rossz az egész. Majd 
találok neki egy jó anyát, és minden rendben 
lesz. Kinövi.

Hazafelé sötét utcákon magas ablakok ki-
szűrődő fénye mutatta az utat. Újévi jókíván-
ságoktól megcsömörlött családapák bánata 
pislogott a tévé előtt, lebontott karácsonyfák 
tűlevelei szurkálták a talpat; a hófúvásban 
nem jutottak eszembe karácsonyi dallamok, 
csak elmúlt ünnepek kísértettáncai, mikor 
fekete öregasszonyok mennek el hideg szo-
bákból – mások anyukái.

Ő még biztos megvan. Ott piheg a pár-
nácskán, illanó karácsonyfények melengetik 
kipirult arcocskáját. Csak egy utolsót meg-
iszunk még, kislányom… aztán abbahagy-
juk… hogy legyen farka a betlehemi csillag-
nak. Álmodban biciklit veszünk, s apád már 
ott áll az ágyad mellett, igazgatva lecsúszott 
paplanodat…

Virradatot várva féltem egy széken ülve. 
Nem mertem megsimogatni, hátha hideg… 
Ma ismét bejárja birodalmát az északi szél.

Reggel még biztos felébred… Együtt le-
szünk. Ezután mindig.

Keszthelyi Tamás

Vigyen el az ördög!

Már reggel óta idegesített minden. Rosz-
szul is aludtam, álmodtam valami rosszat, 
de nem tudtam rá visszaemlékezni. Reggel 
fél ötkor felébredtem, rossz volt a szám íze, 
szomjas is voltam, felkeltem. Utána visz-
szamentem az ágyba. Aludni nem bírtam, 
nem is próbáltam. Helyette gondolkod-
tam. Azon, hogy mi minden történt velem. 
Munkám még volt, a felmondási időmet 
töltöttem. Pénzem alig, sokba kerül a panel. 
Fűtés, víz, gázátalány – hadd ne mondjam. 
Sok és egyre több lesz. Én pedig nem tu-
dok már miről lemondani. Nem iszom, 
több mint öt éve nem is dohányzom. Csak 
a legolcsóbb dolgokat veszem, ennivalóból 
is. Másra nem is telne. Az álmomban mint-
ha dohányoztam volna. Talán onnan van a 
rossz szájízem. Akkor volt olyan, többször 
is. Többször? Mindig. Sokat szívtam. Hát, 
már nem. De a szám íze olyan volt. Meg a 

szaga is. Magam is éreztem, ki kellett vol-
na mosnom. De nem keltem föl, feküdtem. 
Gondolkodtam: miből fogom kifizetni a 
villanyt. Már semmi pénzem sem volt jó-
formán. Csak feküdtem és néztem a plafont. 
Repedt, hámlik. Ezt még a sötétben is lát-
tam. Nem is sötét ez igazán. A nagyvárosok 
félhomálya, amit egy csomó lámpa világít. 
Sose tudtam ezt megszokni. Azt, hogy nincs 
sötét. Otthon mindig olyan sötét volt, hogy 
az orromig sem láttam. Nem zavart. Föl se 
tűnt. De ez az éjszakai világítás zavar. Nem 
tudom megszokni. Meg azt, hogy itt sosincs 
csönd. Mindig búg, dudál, bömböl, csiko-
rog és csörömpöl valami, vagy ordítozik 
valaki. Vagy csak veszekszik, okád, böfög, 
WC-t használ, és ajtót csapkod. Mindent le-
het hallani. Rettenetes. De ez már megfer-
tőzött. Ha hazamegyek, csöng a fülem. Fáj 
a csend. Hát itt nem fáj, mert nincs.
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Az órámra néztem. Negyed hat. Mind-
járt beindítják alattunk a buszt. Késik a 
sofőr, biztos elaludt – gondoltam. Rövi-
desen felhangzott a jól ismert dörmögés, 
ami megrezegtette az agyam. De utáltam. 
Nem bírtam. Szabályosan gyötört. Ahogy 
ott feküdtem, még jobban átjárt. Valami-
kor tanultam ilyet, rezonancia lehet, vagy 
ilyesmi. Amikor az agyam és a motor 
ugyanúgy rezeg. Rettenetes. Az ember be-
lerázkódik. Hát, rázkódhatott az enyém is, 
mert böfögtem egy nagyot. Csak úgy hang 
nélkül, nem akartam fölverni a gyerekeket. 
Savanyú volt, égett a gyomrom utána. Fö-
lültem. Abbamaradt. Visszafeküdtem. Újra 
kezdődött. Végleg felkeltem. A konyhába 
mentem, kávét főztem. Ittam egy bögré-
vel, éhgyomorra. Még jobban égett. De fel 
is ébredtem. Reggelit csináltam. Vajas ke-
nyér, parizerrel. A vaj az ugyan margarin, 
de én csak így hívom. Így szoktam meg. A 
gyerekek is. Így tanulták tőlem. Utána tí-
zórait csomagoltam, vajas kenyér sajttal és 
egy uborka. Fél hétre kész lettem minden-
nel, elmosogattam, letörölgettem a pultot. 
Erre világéletemben kényes voltam: mindig 
ragyogott a konyha. Nem egy vendégünk 
mondta, hogy ilyen rend még nőknél sincs. 
Büszke voltam erre. Lementem a kisboltba, 
vettem még egy kenyeret és paprikás sza-
lámit. Az olcsó és szeretik a srácok. Mikor 
fölértem, már reggeliztek. Önállóak voltak 
nagyon. Szerettem őket. Ettek. Eszembe 
jutott minden. A villanyszámla, a vízdíj, a 
cigaretta, az, hogy nincs pénzem. Az egyik 
uborkát kért. Adtam neki. Szerették. Csi-
náltam tejes kávét. Megitták. Utána ettek 
még, és rugdosták egymást az asztal alatt. 
Ebből láttam, hogy felébredtek, reggel 
van, és minden rendben. Jobb kedvem lett. 
A nap akkor kezdett elromlani, amikor az 
egyik magára öntötte a maradék tejeskávét. 
Végigfolyt a ruháján, a széken, amin ült, 
le a padlóra. Ott összegyűlt és folydogált, 
amerre a műpadló mélyedései vezették. A 
másik nevetett. Nevet is adott az öccsének: 

Kávés Ubul. Nagyon szerette az uborkát, 
így először Uborka lett, utána Ubulka, vé-
gül Ubul. Mindkettő ordított. Az egyik a 
szégyentől és a dühtől, a másik először a 
nevetéstől. Utána attól, hogy a kávé a tás-
kájára ment. Elvittem Ubult, átöltöztettem. 
Még volt egy tiszta nadrágja, ráadtam. Vi-
gasztaltam. Nem baj, nyugi. Rá se ránts, 
öcsike. Ilyen mindenkivel előfordul. Mire 
katona leszel, elfelejted. Hüppögött, már 
nem sírt. Kimentem a másikhoz. Ő sem 
ordított már. Nem volt különösképpen or-
dítós. Csak annyira, mint a többi szokott 
lenni. Ijedtség, félelem, feltűnési vágy, fáj 
valami – ismered. A konyhában térdelt, 
és az ujjával rajzolgatott. A táska a széken. 
Már nem is volt fontos. Rendben tartotta a 
füzeteit, tőlem örökölte. Térdelt a földön. 
Teljesen szétkente a kávét. A földön, a gáz 
oldalán, a hűtő ajtóján és a konyhaszekrény 
elején. Mindenhol. Fölemeltem. Rám né-
zett. Ijedtségnek semmi nyoma. Mutatta 
a művét: –Nézd, Apa! – Néztem. Minden 
össze volt kenve. Minden. Ez egy fél bögre 
kávétól nem lehet – gondoltam. A fazék is 
lent volt a földön. Abból rajzolt. Nem volt 
benne semmi. Várta a dicséretet. Én nem 
tudtam megszólalni. Olyan méreg fogott el, 
hogy levegőt se bírtam venni. Megszédül-
tem. Megszólaltam: – Vigyen el az ördög, 
fiam! – Rekedt volt a hangom. Rám nézett. 
Mintha összetört volna, hang nélkül szét-
robbant volna valami. Elment a hallásom 
– gondoltam. Nézett rám, de úgy, ahogy 
eddig soha. Láttam már mérgesnek, hogy 
meg tudna ölni, de ez más volt. Szomorú, 
félelmes lemondás, megdöbbenés, félelem. 
Megtántorodtam. Szédültem. A szőr fölállt 
rajtam. Már akkor éreztem valamit. Valami 
meghallgatta. A gyerek csak nézett. Meg-
ráztam a fejem. Beszélni kezdtem. Nem tu-
dom, mit mondtam. Szidtam. Nem szólalt 
meg. Csak nézett. Utána kérdezett:

– Ugye nagy Ö-vel mondtad?
– Mit? – döbbentem meg.
– Hát hogy vigyen el…
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– Nem értettem. Mi vigyen el?
– Hát ő…
– Ja, azt csak úgy mondtam. Felejtsd el. 

Mérges voltam. Bocsánat.
– De én hallottam. Nagy Ö-vel mond-

tad…
És úgy nézett a szemembe, hogy belefáj-

dult a lelkem is. Ez a gyerek már nem az volt, 
mint aki eddig. Ez a gyerek búcsúzott. Tő-
lem búcsúzott. Éreztem. De nem hittem el. 
Nem lehet. Nem hihetem. Mérges vagyok, 
kivagyok, összejöttek a dolgok. Nincs sem-
mi baj. Ő a fiam. Nem, nem hagyom, hogy 
elvigyen.

– De igen. Akartad. Most is akarod.
– Nem. Ne is beszéljünk erről. Mars az is-

kolába, el fogtok késni – szelíden sürgettem, 
ahogy szoktam. Nem válaszolt, csak fölvette 
a táskáját, és kilépett az ajtón. Elöl az öccse, 
viháncolva a lifthez. Így szokott ő is futni, de 
most elgondolkodva lépkedett. Félúton meg-
állt. Komolyan intett, elgondolkozó szeme 
az enyémhez kapcsolódott. Beléptek a liftbe, 
és elmentek. Az órámra néztem: fél nyolc. 
Hűha! Én is el fogok késni. Már nincs időm 
összetakarítani a konyhát. Majd délután, ha 
megjöttem. Elrohantam. El is késtem, tíz 
percet. Úgy látszik, jól kiordítottam magam. 
Szegény gyerek, azt sem tudta, mit mondok. 
Talán nem is neki mondtam. Vigye el az ör-
dög! Erre mikor szoktam rá? Le kell szok-
nom. Olyan, mint a cigaretta. Nem tesz jót. 
Káros.

Ebédidőig nem volt gond. Tizenkettőkor 
megálltunk enni. Fáradt voltam, éreztem az 
éjszakát és a rosszul sikerült reggelt. Néztem 
a táskámat. Nem hoztam kaját. Elfelejtet-
tem. Üres volt. Csak ültem a többi között. 
A fiaimra gondoltam. Nekik csomagoltam 
kenyeret, el is vitték. Ez megoldva. Ebédet 
az iskolában kapnak, napközisek. Így egysze-
rűbb és valamivel olcsóbb is. Főzni ugyanis 
nem tudok, csak pár egyszerű dolgot. Jobb 
ez így. Nekem külön nem kell főznöm, elva-
gyok nélküle. Évek óta hideg koszton élek. 
Elvagyok így. Azért mégis keserűség fogott 

el a többiek között. Ők esznek, én nem. Az 
egyik haverom megkérdezte:

– Mi van veled? Rossz a gyomrod?
– Nem hoztam kaját.
– A fenébe, mért nem veszel? Itt a büfé 

kinn…
– Mit mondhattam? Nem vagyok éhes. 

Megérthette, nem kérdezett többet. Helyet-
te utánam jött az udvarba levegőzni. 

– Kérsz egy cigit? – kérdezte. 
Nem is tudtam, mit csinálok. Kivettem 

egyet. Meggyújtottam. Szívtam. A régi 
mozdulat magamhoz térített. Meg az, hogy 
kaparta a torkom. Nem esett jól. Fölfordult 
tőle a gyomrom. Eldobtam.

– Mi a gondod, mondd? – kérdezte.
– Semmi. Soroljam? Kirúgtak, a felmon-

dási időmet töltöm. Villanyszámla. Vízdíj. 
Fűtés. Kábel-tv. Magány. Méreg.

– Gyerekek?
– Jól vannak. Okosak. Pont ezért… 
Árnyék futott át az arcomon: jól vannak-

e? Túl sok dologtól nem féltettem őket. Ah-
hoz okosak és ragaszkodnak hozzám, hogy 
elkóricáljanak. Másra meg nincs pénzük. 
Abszolút védettek attól, hogy a tízórai-pén-
zükön kólát, csokit vagy vodkát vegyenek. A 
nincsből nehéz.

– Hány kólát ér meg egy zsíros kenyér? 
– néztem a haveromra.

– Szóval ez a baj? Már kezdtem megijed-
ni, úgy néztél ki már reggel – vigyorgott 
megkönnyebbülten. Hátba vágott és elment. 

Műszak végéig eltelt az idő. Nem olyan 
gyorsan, mint szokott. Valami ült rajtam. 
Egész nap a fiam arca volt előttem. Valamit 
mondott azzal, ahogy nézett. De hogy né-
zett! Még mindig fölállt a hátamon a szőr. 
Hazamentem. Ott volt a konyhában a tejes-
kávé. Már bőrös volt a teteje. Fölszedtem. 
Fölmostam. Minden ragadt a cukortól. Föl-
mostam megint. Káromkodtam. Fél öt volt. 
Jöttek a gyerekek. Beszéltek. Vidámak vol-
tak. A nagyobbik túlzottan is. Ettünk. Reg-
gel óta most ettem először. Ez szokott a va-
csora lenni. Utána tanultak még, játszottak, 
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veszekedtek, a kisebbik bömbölt – szokásos 
este. Közben besötétedett. Köd lett. Eltakar-
ta a lámpákat. A gyerekek az ablakból nézték 
az utcát. A ködből kibukkanó embereket, 
autókat, a villamost. Egészen addig ezt hit-
tem, amíg meg nem láttam a fiam arcát tük-
röződni az üvegen. Félelmetes volt. Ugyanaz 
a kifejezés, mint reggel. Megborzongtam. 
Dolgozik a gyerekben a dolog – gondoltam. 
De normális, hogy ennyire? Vagy azt érzi, 
hogy egyre rosszabb a helyzetem? Egyre 
feszültebb vagyok, ordítozom, káromkodom 
is. De mégsem dicsérhetem, ha összepiszkít-
ja a konyhát… De ez a tekintet. Egyszeriben 
megértettem, hogy ő még mindig arra gon-
dol. Hogy nagy Ö-vel mondtam-e. Megbor-
zadtam. Fél a gyerek. De már én is féltem. 
A tükörképe mögött mintha egy másik arc 
rejtőzött volna. Megőrültem – gondoltam. 
Hallucinálok. Már emiatt is féltem. Úgy do-
bogott a szívem, hogy nem hallottam rajta 
kívül semmit. Összerezzentem. A fiam szólt 
hozzám:

– Láttam az ablakban, hogy nézel. Te is 
láttad, ugye? Jön értem. Érzem. Ne hagyd, 
hogy elvigyen! Nem hagyod, ugye nem? 
Ugye nem?

– Nem, nem hagyom. De nem jön érted 
senki – nyugtattam.

– De jön, érzem. Azt akartad, hogy jöjjön. 
És most jön. Értem jön. Félek, apa, félek! Ne 
hagyd!

Nyugtatgattam. Beszéltem hozzá. Úgy 
tűnt, megnyugodott. Csak jött velem min-
denhová, és fogta a kezem. Ezt már régóta 
nem tette. A fürdőszobában láttam magam a 
tükörben, majdnem megijedtem. Már komo-
lyan féltem. Nem tudtam, megőrültem-e? 
A fiamra néztem. Csendesen ingatta a fejét. 
– Jön… – suttogta. Nem vagyunk erősek. El 
fog vinni.

– Nem fog! Dehogy! Mi jut eszedbe?!
Csak szomorúan nézett:
– De igen apa. Vigyázz öcsire – mondta.
Bement játszani. Ülve maradtam. Nem 

volt erőm fölkelni. Nem bírtam lépni. Elbú-
csúzott tőlem! Rettenetes! Ő is érzi, amit… 
de nem, én nem érzek semmit, nem érzek 
semmit, és nem is félek, mert nincs mitől!

Ekkor hallottam meg a lépteket. Búgott 
a lift. A lépések közelebb jöttek. Hallottam, 
hogy súlyos test közeledik. A lépteket olyan 
hang kísérte, mintha körmök érintenék a be-
tont. Nagy, vastag, horgas körmök. Kinyílt az 
ajtó. Kilépett a fiam. – Elvisz, apa – mondta 
szomorúan. Mögötte dermedten állt az öccse, 
nem mozdult. Fel akartam ugrani, ordítani, 
futni, menekülni akartam, elrejteni a fiamat, 
feláldozni magamat, de mozdulni sem tud-
tam. Kivágódott a folyosó ajtaja. Nem állt ott 
senki. Csak éreztem, hogy ott van. Olyan fé-
lelmet éreztem, mint eddig még soha. Cson-
tig hatoló, dermesztő, rettenetes félelmet. 
Megbénultam. A fiam mellettem ment el. 
Arca vértelen volt, sápadtan világított a fél-
homályban. Elment mellettem. Rám nézett, 
szája szavakat formált: szeretlek apa! Nem 
tudtam beszélni. Csak belülről kérleltem: ne 
vidd el! Ne vedd el! Ne vedd… ne…, de a 
fiam már az ajtóban volt. Fölemelte a kezét, 
eltakarta az arcát. Meglátta azt, amit én nem 
láttam. Láthatatlan karok emelték a magas-
ba. Kezei és lábai kifeszültek, elvékonyodtak 
és szertefoszlottak a levegőben.

Mire meg tudtam mozdulni, már nem 
volt ott senki. Üres volt az ajtó és a folyosó. 
Magamhoz öleltem megmaradt fiam.

Azóta minden reggel odakészítek az asz-
talra egy fazék tejeskávét. Néhányszor sem-
mi sem történik, de valamikor a fazék a föl-
dön fogad, s a tejeskávéval látható rajzokat 
rajzolnak láthatatlan kezek.
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Vázlatfüzet

A csontjaiban érezte még a telet, de simo-
gató napsütéssel, néha pedig heves szélro-
hamokkal megérkezni látszott már a tavasz. 
Az első és biztos jele volt ennek a kapu mel-
lett kinyílott hóvirág, amelyet eddig a leg-
megbízhatóbb hírnöknek ismert. Hiába tűnt 
úgy, hogy nem történik semmi, és a termé-
szet sehogy sem akar tudomást venni az 
ilyenkor szokásos kötelességéről, azért ez 
mégsem volt így, tette ő a dolgát, ha nem is 
túl látványosan. Apró, kezdetben egyáltalán 
nem feltűnő jelekből lehetett erre következ-
tetni, mint például az orgonabokrok, ame-
lyekből szinte mindenhova jutott az utcában, 
kerítések mellé, a kertek végébe, a játszótér-
re, de még a buszmegállóba is. Kezdetben 
alig látható, parányi rügyek jelentek meg raj-
tuk, aztán alig észrevehetően formálódtak, 
bomlottak kis zöld levelekké, hogy aztán 
majd májusi estéken virágaik semmihez sem 
hasonlítható illatukkal, a ma oly divatosan 
„boldogsághormonként” emlegetett kelle-
mes életérzéssel töltsék el a környék lakóit. 
De még március volt, mégsem tudták az 
egyre hevesebb esők és a kerteken végigsöp-
rő hideg szelek sem megakadályozni, hogy a 
hónap végére a hagymás növények ki ne búj-
janak a földből, tehát volt remény, hogy min-
den a megszokott rendben zajlik. A krókuszok 
siettek a legjobban, sárga, kék, fehér színek-
ben, közel a földhöz nőttek, őket követték a 
fürtös virágú gyöngyikék, majd a nárciszok, 
jácintok, tulipánok. Az idén korán volt a hús-
vét, mióta az eszét tudta, nem volt még ilyen 
korán, március huszadikára esett Nagycsü-
törtök, az utolsó vacsora ünnepe. Amint a 
napfény nemcsak világított, hanem meleget 
is árasztott, egyre gyakrabban ment ki a te-
metőbe. Elüldögélt a férje sírjánál, és hang-
talanul beszélgetett vele. Nem telt el nap, 

hogy ne beszélt volna hozzá, mióta a kórházi 
ágyon utoljára csókolta meg a homlokát, fog-
ta az ismerős, évtizedek óta tapintott kezet, 
mielőtt egy utolsó, mély sóhaj tudtára adta, 
hogy el kell válniuk egy időre, mert Lajos 
már megérkezett abba a világba, ahova majd 
ő is követni fogja. Tudta, hogy az elválás nem 
végleges, hiába volt mély és sötét a fájdalom, 
amely kezdetben teljesen érzéketlenné tette 
a körülötte zajló világ eseményeire. Mintha 
egy üvegfal mögül nézte volna a világot, 
mintha minden, amit mond vagy tesz, ugyan 
ővele, de mégis rajta kívül történt volna meg. 
Ott volt, és mégsem volt ott, beszélt, és mint-
ha nem ő beszélt volna, valamit kérdezni 
akart, és nem volt kitől. Idővel aztán enyhült 
a bénultság, a magány megszokhatatlannak 
tűnő légüres tere kitöltődött, lassan telt, 
mintha cseppenként töltenének fel egy kor-
sót. Amikor lefekvés után az esti imáit mond-
ta, köztük az Úr angyalát, és az ima végére 
érve ahhoz a sorhoz ért, hogy: „Adj, Uram, 
örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fé-
nyeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben”, 
eszébe jutott, és újra átélte ugyanazzal a 
szenvedő és mégis szenvedélyes szeretettel, 
hogyan fogta a férje kezét, érezte az ereiben 
már egyre lassuló vér keringését, abban a si-
vár kórházi szobába, ahol utoljára látta élve. 
Mégis erőt adott neki, hogy a legvégső pilla-
natban is együtt voltak, úgy, ahogy megfo-
gadták: holtodiglan, holtomiglan. A nappa-
lok pedig elteltek valahogy, az éppen idősze-
rű feladatok elcipelték a hátukon előbb a 
délelőttöket, aztán a délutánokat, és végül 
mindig este lett. A hónapok elvánszorogtak, 
hogy aztán megint tavasz legyen. A ház kö-
rüli konyhakert ugyan egyre jobban zsugo-
rodott, mert nehézére esett már a hajolgatás, 
de egy kis darabot azért még fenntartott a 
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répának, zöldségnek, borsónak, babnak, ká-
posztának, a többi helyet pedig szép fokoza-
tosan átvették az évelő virágok, amelyek már 
olyan sűrűn nőttek, hogy nem hagytak sok 
helyet a gaznak, így megkímélték a gyomlá-
lás derékszaggató gyötrelmeitől. Ha csak te-
hette, elment a reggeli misére. „Téged a hited 
fog megmenteni” – mondta egyszer Lajos, 
még a halála előtt. Akkor buta módon nem 
kérdezte meg tőle, hogy vajon mire gondol, 
később pedig már nem volt alkalma rá. – A 
gyötrő, vigasztalan gyásztól senkit sem lehet 
megmenteni, azt el kell hordozni magunk-
ban – mondta most a férjének. A bevásárlás, 
főzés, mosogatás, takarítás, mosás, vasalás, 
egyszóval a házimunka a gondolatait és nap-
jait ugyan lekötötte, de valami mégis hiány-
zott belőlük. Jóllehet már nem hat emberről 
kellett gondoskodnia, mint régen, hanem 
csak magáról, be kellett látnia, hogy az ereje 
is éppen ennyire volt elég. Egy borús, és a 
meteorológia által is hűvösnek jósolt nap dél-
utánján úgy határozott, hogy rendet rak gye-
rekei szobájában. Úgy tervezte, hogy kidobál 
minden fölösleges holmit, ne kelljen a halála 
után még ezzel is majd nekik vesződniük. 
Nem tudta még – mert az igazán fontos dol-
gok olyan hirtelen történnek, hogy legtöbb-
ször időt sem hagynak arra, hogy rögtön 
felismerjük őket –, de az élete ettől a naptól 
kezdve új, nem várt irányba fordult. De 
minderről korai még beszélni, különben se 
szaladjunk a kelleténél előbbre az időben, 
hagyjuk a dolgok menetét haladni úgy, 
ahogy az egy hetvenöt éves özvegyasszony 
korának és életvitelének megfelelő. Az egyaj-
tós biedermeier szekrényben – amit még az 
édesanyjától örökölt – tartotta a gyerekei első 
osztályos füzeteit, az olvasókönyvüket, ame-
lyeket annak idején ő mentett meg a kidobás-
tól. Most ezeket lapozgatta, egyiket a másik 
után, és közben maga előtt látta a fiait és a 
lányait kisiskolás korukban, ahogy játszanak, 
tanulnak, civakodnak, éppúgy, mintha ma 
történne, még a hangjukat is hallotta, külön-
külön, és mégis együtt. Félrerakta a füzete-

ket. – Ezeket semmiképpen nem dobja ki – 
határozta el. Aztán a polcokról előkerültek az 
anyák napjára készített piros kartonszívek, a 
közepükbe ragasztott fényképekkel, az épp-
hogy megtanult betűkkel írt jókívánságok, 
köszöntők, rajzok karácsonyra, melyeket 
nagy titokban készítettek neki, meg az apjuk-
nak, az első fogak, amelyek miután kiestek, 
külön gyufaskatulyákba kerültek, hajtincsek, 
kötött kiscipők, és cipős dobozokban azok a 
kincsek, melyeket a gyerekei gyűjtögettek, 
őrizgettek maguknak. A legalsó polcon egy-
egy megmaradt kedvenc ruhadarab szépen 
összehajtogatva, alattuk pedig még egyszer 
sem használt, üres füzetek, és rajzórákról 
megmaradt keményfedelű vázlatfüzetek, ki-
csik és nagyok, mellettük pedig becsúszva 
egészen a szekrény sarkában ceruzák, gon-
dosan kihegyezve, selyempapírba csomagol-
va. Kivette őket, gondolván a füzetek jók 
lesznek lejegyezni ezt-azt, a vázlatfüzeteket 
pedig a tálalószekrényre tette, és az egyik vé-
kony vonalas füzetbe maga sem tudta, hogy 
miért, elkezdte kipróbálni a ceruzákat. Arra 
volt kíváncsi, melyik milyen keménységű, 
milyen nyomot hagy a papíron, halványab-
bat vagy erősebbet, puhábbat vagy kemé-
nyebbet. Miután így végigpróbálta őket, ki-
választott ötöt, amelyről úgy gondolta, hogy 
megfelelő vastagságú, és könnyen húzható 
vonalak maradnak a nyomukban. Minderre 
persze csak azután került sor, miután letöröl-
gette a polcokat, szekrényeket, kiporszívó-
zott, kiselejtezett egy-két beszáradt köröm-
lakkot, megbüdösödött rúzst, amit még a lá-
nyai használtak, és érthetetlen okból őrizget-
tek. A fiai műanyag pisztolyait és egy fakar-
dot némi tanácstalanság után visszatett a 
nagy ruhásszekrény aljába, de nem kegyel-
mezett az itt felejtett, és számos ígéret ellené-
re is itt hagyott régi újságoknak, szakadozott 
kártyáknak és törött repülőgépmodelleknek. 
Már sötétedett, mikorra végzett, de addigra 
már orkán erejű szél zörgette a szomszéd 
kocsibeállójának bádogtetejét, olyan hango-
kat adva, mintha bármely pillanatban lesza-
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kíthatná, és földhöz vághatná, nem kímélve 
ezzel semmit és senkit, ami, vagy aki az útjá-
ba akad. Miután kipróbálta a ceruzákat, a 
bejárati ajtóhoz ment, hogy megnézze, a fal 
mellé a minap kitett, még tavalyról áttelelte-
tett muskátlikat nem borította-e fel a vihar, 
de azok épségben ott voltak. Aztán csöngött 
a telefon, a legidősebb fia hívta, és az éppen 
aktuális ítéletidőről beszélgettek. Esténként, 
de napközben is, gyakran felhívták telefonon 
a gyermekei vagy az unokái, nem telt el úgy 
nap, hogy valamelyik ne csörgött volna rá. 
Gyakran, ha az idejük és a munkájuk enged-
te, meg is látogatták, ahogy ők mondták: 
„Csak beugrottunk, hogy minden rendben 
van-e?” Persze mindig nagyon örült, ha 
nemcsak ünnepnapokon, hanem hétköznap 
is láthatta őket. Mióta az apjuk meghalt, 
gyakrabban jártak hozzá, és sokkal többet 
telefonáltak is. Négy gyereke volt, két fia – 
ők voltak az idősebbek – és két lánya, az 
egyik Amerikában. Összesen tíz unokája kö-
zül három Amerikában élt, őket évente 
mindössze kétszer láthatta, nyáron és kará-
csonykor, amikor hazajöttek, de gyakran te-
lefonáltak, és szép képeslapokat küldtek. 
Természetesen a gyermekek is tudtak ma-
gyarul, hiszen apjuk, anyjuk magyar volt, 
Pesten ismerkedtek meg, és csak a házasság-
kötésük után mentek ki, a veje ugyanis kint 
tanított a bostoni egyetemen. Az esték voltak 
a legrosszabbak, mert akkor volt igazán egye-
dül, akkor érezte leginkább úgy, hogy üres a 
ház, és ha már végképp bántó volt a csend, 
bekapcsolta a televíziót, de miután végignéz-
te a híradásokat, és nem talált kedvére való 
filmet, legtöbbször ki is kapcsolta, és olvasott 
inkább, hiszen a négy gyerek mellett erre 
volt annak idején a legkevesebb ideje, és sok-
kal szórakoztatóbbnak találta, mint azt a sok 
erőszakos filmet, amelyekben egy értelmes, 
szellemes párbeszéd sem hangzott el, de an-
nál több vér folyt. Az olvasástól viszont elfá-
radt a szeme, úgyhogy általában tíz órakor 
már ágyban volt, és imádkozott. Visszatérő 
álma volt az utóbbi időben, hogy együtt sé-

táltak a férjével a Margitszigeten. Megismer-
te a padokat, a szökőkutat, a platánokat. 
Minden alkalommal beszélgettek, de hango-
kat, szavakat soha nem hallott, csak a derű, 
amellyel egymásra néztek, a napfény játéka a 
fák lombjai között, csak erre emlékezett, mi-
után reggel felébredt. Az álomtól most is bé-
kesség és öröm töltötte el, szinte jókedvű 
volt, és mintha az idő is szépnek ígérkezett 
volna, a tegnapi szél, úgy látszott, elfújta a 
felhőket, mert már kora reggel verőfényes 
napsütés ragyogta be a konyhát. A mise után 
bevásárolt a közeli piacon, hazaérve pihent 
egy kicsit, majd megfőzte az ebédjét, elmo-
sogatott, és úgy határozott, hogy kiül egy 
kicsit a napra, mert az úton hazafelé is már 
legszívesebben levette volna a kabátját, olyan 
melege volt, és igazából már akkor elhatároz-
ta, hogy ki fogja használni ezt a jó időt, meg-
melengeti egy kicsit a csontjait. A régi fém-
vázás kerti székbe, amelyiknek karfája is volt, 
két párnát tett, egyet az ülésre, egyet meg a 
derekához, és kényelmesen elhelyezkedett. 
Most nyaralok – gondolta, és hirtelen eszébe 
jutottak a balatoni nyaralások, amikor még a 
férjével, meg a gyerekekkel jártak 
Balatonlellére. Szép volt, igaz se volt! – só-
hajtott. Aztán – mint mindig, amikor a kert-
ben volt – szemügyre vette a virágait, már 
amelyek ott voltak a közelében, és ekkor vá-
ratlan ötlete támadt, bár nem is annyira a 
virágok, mint egy köztük dacoskodó fűcso-
mó keltette fel az érdeklődését. Bement, és 
visszatért a spirálos rajzmappával, és a kivá-
lasztott ceruzák egyikével. Ismét elhelyezke-
dett a székben, és pár vonallal megrajzolta a 
fűcsomó föld feletti részét, úgy, hogy annak 
mindössze a háromnegyede volt látható, és 
azt a magas, lehajlott szálat, amely úgy tűnt, 
mintha eltört volna, pedig csupán leborult a 
többi mellé. Csak a vihar döntötte le a lábá-
ról, és hamarosan magához tér, és újra ki-
egyenesedik – gondolta. De neki pont ez tet-
szett, ez a többitől különböző, de nélkülük 
mégsem érvényesülő, szél tépázta fűszál. Az-
tán egy-két részletet kidolgozott, de épp csak 
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annyit, amennyit szükségesnek ítélt. Egész 
jó! – dicsérte meg magát. Ölében a mappával 
a kezdeti sikertől felbátorodva tovább kere-
sett, más téma után kutatott. Jobb híján egy 
közeli bukszus aljában csoportosan növő ibo-
lyákra esett a választása. Csupán két virágot 
és egy levelet választott, méghozzá azt, ame-
lyik olyan furcsán nőtt, a legalsó virágszir-
mok alatt, mintha ott kezdődött volna maga 
az ibolya, mintha a levélből nőttek volna ki a 
kecses kis szirmok.  

Aztán már nem volt megállás, napról nap-
ra sokasodtak a rajzok, mindegyik egyszerű, 
leheletfinom vonalakkal jelenítette meg a 
legköznapibb, szinte már banális dolgokat, 
de a látásmód újszerűsége, mondhatni, töre-
dékessége akkor is jellemző volt, ha a cse-
resznyefa törzse mellett éppen egy csigát, a 
borsóágyásban egy vakondtúrást, vagy egy 
fenyőfa ágát ábrázolta. Maga sem tudta mi-
ért, de arra érzett késztetést, hogy kiemeljen, 
megmutasson egy sokszor fel sem tűnő lát-
ványszeletet, esetleg szabálytalanságot, 
amely nélkül mégsem lenne semmi olyan, 
amilyen. Élvezetesnek tartotta ezt a „különc-
ködést”. A rajzolás olyan új élményekkel 
ajándékozta meg, amelyekről eddig nem is 
álmodott, mintha egy fényképezőgép len-
cséjén keresztül egy, az agyába beépített te-
leobjektív segítségével látta volna meg mind-
azt, amit aztán megjelenítésre érdemesnek 
tartott. Még a temetőbe is magával vitte az 
egyik kisebbik, szürke fedelű vázlatfüzetet, 
amelyik belefért a táskájába. Itt aztán beleke-
rült többek között egy sírkereszt kovácsolt-
vas keresztjének két szára közé szőtt pókháló, 
amelyen épp átsütött a nap, amikor megpil-
lantotta, de mivel itt is csupán mindennek 
egy apró eleme érdekelte, aki ránézett, nem 
tudhatta, hogy az egy korlát, vagy egy kerí-
tés, vagy éppen egy kereszt darabja-e, mert 
mindez csakis az ő számára volt egyértelmű. 
De ugyanez történt a növényekkel is, ők is 
átestek a varázslaton, hiszen a bokrok, a fák, 
a virágok mindig tartogattak meglepetése-
ket, és a nagy egészből kimetszve, új és más 

egészként jelentek meg, ami által a róluk 
megszokott kép anélkül alakult át, hogy alap-
vetően megváltozott volna. Ez nem elhatáro-
zás volt nála, ennek így kellett történnie, ha 
akarta volna, sem tudta volna másképpen 
csinálni. Akkor is a temetőből ért haza ép-
pen, amikor váratlanul betoppant az unoká-
ja, Tamás, aki a legközelebb lakott hozzá, a 
szomszédos kerületben. Megörült neki, leül-
tette, megkínálta süteménnyel, és éppen ne-
kiállt kávét főzni, mikor Tamás észrevette a 
tálalón nyitva felejtett vázlatfüzetet, és amíg 
ő a tűzhelynél és a mosogatónál tett-vett, vé-
giglapozta, aztán a többit is, ahányat csak 
talált, majd megkérdezte, kissé megemelve a 
hangját, hogy ő is hallja az őket elválasztó 
ajtó nélküli fal mögött: – Mama, ki rajzolta 
ezeket? Egy pillanatra megrémült, a kérdés 
váratlanul érte. Nem volt rá felkészülve, 
hogy egyszer még számot kell adnia erről az 
ártatlan, de mások számára bizonyára szo-
katlan időtöltéséről. – Én – válaszolta halkan. 
– De hát ezek nagyon jók! Mióta tudsz te 
ilyen jól rajzolni? Amikor bement az étkező-
be, még sápadt volt az arca, de ahogy meg-
szólalt, már nyugodt hangon beszélt Tamás-
hoz, miközben a csészéket, kanalakat, cuk-
rot, tejet rendezgette az asztalon: – Tudod, 
régebben, még lánykoromban, sokat festet-
tem, eljártam egy Művészeti Akadémiának 
nevezett kurzusra, de akkoriban nehéz volt 
az élet, dolgoznom kellett, és kisebb gondunk 
is nagyobb volt annál, hogy belőlem festő le-
gyen. Különben is, az ötvenes évek nem a 
szabadságról és a művészetről szóltak. A leg-
jobb dolog, ami akkoriban történt velem, 
hogy megismerkedtem nagyapáddal, bele-
szerettem, elvett feleségül, és megszülettek a 
fiúk. Ötvenhatban nagyapádat letartóztat-
ták, és csak négy év múlva szabadult, utána 
születtek a lányok, és azóta a gyerekeim és ő 
voltak a legfontosabbak az életemben. Most 
is csak szórakozásból rajzolok, és nem szeret-
ném, ha ezt más is megtudná, úgyhogy ma-
radjon ez a kettőnk titka. Tamás ugyan értet-
lenül nézett rá, de azért beleegyezett, és to-
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vábbra is csak lapozgatta a szürke, kemény-
fedeles vázlatfüzeteket, és néha csodálkozó 
tekintettel meredt a lapokra, mint aki nem 
tud betelni az eléje táruló látvánnyal. Nem 
maradt sokáig, megitta a kávéját, evett há-
rom szelet zserbót, és már indult is, de előtte 
még megkérte, hadd vigye magával az egyik 
mappát, megígérte, hogy hamarosan vissza-
hozza. Persze, hogy beleegyezett, olyan szé-
pen kérte, és ő megbízott az unokájában, 
tudta, hogy nem fogja elárulni. A napok pe-
dig békésen teltek, és a múltból minduntalan 
felvillanó emlékek rendre meghitt, nyugal-
mas pillanatokat juttattak eszébe, nyoma 
sem volt már zaklatottságnak, keserűségnek, 
kiegyensúlyozottság és méltóság költözött a 
fásultság helyére. Már nem telt el nap, hogy 
ne ízlelte volna az alkotás örömét, de ő ezt 
játéknak, egyfajta kedvtelésnek tekintette. 
Ekkor még nem sejtette, hogy egy hónap 
múlva a postás egy nagy alakú borítékkal ál-
lít be hozzá, amelyen a feladó egy számára 
csak hallomásból ismert szerkesztőség lesz. 
Miután kíváncsian kibontja, a folyóirat cím-
lapján meglátja a saját rajzát, azt, amelyik az 
egyik kedvence, és a férje sírjára ültetett ár-
vácskát ábrázolja, amely az előző napi zápor 
kövér cseppjeinek súlya alatt egészen lelapult 
a sírkő peremére, és bár itt sem volt felismer-
hető a helyszín, ő pontosan tudta, miként 
látta abban a pillanatban, amikor lerajzolta. 
Izgatottan lapoz majd bele az újságba, amely-
nek minden lapján, hol egy vers, hol egy no-
vella mellett, alatt vagy éppen közben az ő 
egyszerű vonalakból álló rajzai lesznek. 
Olyan boldogság tölti el, amelyet már régen 
érzett, melléhez szorítja az újságot, és táncol-
ni szeretne, ehelyett azonban sugárzó arccal, 
le-föl sétál a konyhában, aztán végig a laká-
son, ki a kertbe és vissza. Fiatalnak érzi ma-
gát, könnyűnek, még a mozgása is kecsesebb, 
légiesebb lesz, ahogy néha az újságra pillant-
va, majd újra magához szorítva, ki tudja, há-
nyadszor járja végig a lakást dudorászva, ne-
vetgélve. Csak jóval később veszi észre, hogy 
a borítékban egy szerződés is van, amely sze-

rint több ezer forintot fizetnek neki az il-
lusztrációkért. Még azt sem sejti ebben az 
euforikus állapotban, hogy ez még csak a 
kezdet. Miután megnyugszik, leül a fotelba, 
még mindig kezében az újsággal, és töpren-
geni kezd. Eszébe jut majd a plébános úr, aki 
az egyik vasárnapi misén azt mondta: „Soha 
nincs későn”. Az atya ezt ugyan a megtérésre 
értette, de minden másra is, ami az ember 
épülésére szolgál, például arra is, hogy bár-
mikor meg lehet bocsátani, bocsánatot lehet 
kérni, megbánni a bűneinket, jót tenni má-
sokkal. Már akkor is a fülében csengett, ami-
kor az első fűszálat lerajzolta: „soha nincs 
későn az álmainkat megvalósítani”. Az atya 
mondta ezt is. Igen, gyakran megesik, hogy 
azzal, amit és ahogyan mondunk, segítünk 
másoknak. A plébános hónapokkal korábbi 
mondata azért találja meg, mert szüksége lett 
rá. A másik kérdésre, hogyan kerülhettek a 
rajzai ehhez a bizonyos újsághoz, már egyér-
telműen tudja a választ, hiszen csakis Tamás 
közvetítésével, aki mellesleg fiatal kora elle-
nére – mindössze harmincéves – egy hetilap 
kulturális rovatának szerkesztője. Habár 
nem azé a lapé, amelyet olyan hévvel szoron-
gat, de mivel rajta kívül más nem is tudott a 
rajzairól, és csak ő mozgott újságírókörök-
ben, a tettes csakis ő lehet. – Na, megállj 
csak! – mondja majd hangosan, és nevet, 
mert tudja, hogy ezért megdorgálja a fiatal-
urat, de csak annyira, amennyire feltétlenül 
szükséges a tekintélye megőrzéséhez. Ami-
kor itt tart, még nem látja a jövőt, sem annak 
részleteit, sem összefüggéseit a jelen esemé-
nyeivel. Nem tudja azt sem – mint ahogy az 
a gondviselés által bölcsen titokban marad 
mindannyiunk előtt –, hogy még tíz évig fog 
élni. Addig pedig sokat és egyre érdekesebb 
dolgokat fog rajzolni, festeni pedig meg sem 
próbál. Még nem látja a Ráday utcában azt a 
galériát, ahol majd kiállítják a rajzait szépen 
bekeretezve, és amelyet Tamás a barátai se-
gítségével rendez neki. Azt sem tudja még, 
hogy egy langymeleg nyári délután besétál 
ide egy jól szituált, angolul beszélő úr, aki 
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gondosan nyírott, őszülő szakállat, elegánsan 
zakót és kék inget visel, majd kisvártatva 
megvásárol néhány rajzot, és hóna alatt a be-
csomagolt alkotásokkal egyenesen a repülő-
térre megy. Ő pedig hetekig úgy érzi majd, 
hogy megszakad a szíve, mert az első idegen-
nek odaadták a legféltettebb kincseit. Sok-
szor és sok helyen jelennek még meg a rajzai 
újságokban, plakátokon, könyvekben, CD-
borítón, sőt kozmetikai és biotermékek cím-
kéjén is. De mivel a pénz soha nem érdekelte, 
ezek és minden egyéb intézését rábízza a ki-
sebbik fia feleségére, aki lelkesen veti bele 
magát az izgalmasnak és mozgalmasnak 
tűnő feladatba. Hamar felismeri ugyanis, 
hogy szüksége van a régi életére, úgyhogy 
kizár belőle mindenféle üzletet, tárgyalást, 
felkérést és egyéb szánalmas dolgot, ame-
lyért a családja annyira rajong. Ezzel persze 
még érdekesebbé válik a műveire fogékony 
újságírók és művészek körében, de bevehe-
tetlen várnak bizonyul. Ő pedig csak rajzol, 
kizárólag azt, amit ő akar, ami felkelti a fi-

gyelmét, és ami megérinti a lelkét és a szívét. 
Többször is átrepül még Amerikába a lányá-
hoz, és az unokáihoz, de nem bírja sokáig a 
kinti nyüzsgő életet, pár nap után már haza-
vágyódik, és legtöbbször haza is utazik. 
Ameddig ereje engedi, gondozza a kertjét, de 
a veteményes helyén már csak a gaz nő, mert 
egy évvel a halála előtt már olyan komoly 
porckopás jelentkezik a csípőjében, hogy 
menni is nehezére esik. Aztán egy este ép-
pen Márait olvas, amikor a könyv vége felé 
hirtelen mérhetetlen fáradtságot érez, le-
hunyja a szemét, hogy pihenjen egy kicsit, 
de már nem ébred föl többé. Aznap este a fia 
hívja majd telefonon, de miután nem veszi 
fel senki a készüléket, autóba ül, és elmegy az 
anyjához, hogy megnézze. Ő találja meg, 
ahogy könyvvel a kezében ül a fotelban, mint 
aki éppen csak szunyókál egyet olvasás köz-
ben. Szólongatja, de miután megérinti a vál-
lát, már tudja, hogy halott. – Isten vele, 
Mama! – mondja, és zokogva telefonál a test-
véreinek.

...megrakodva visszatértek a csűrhöz... 
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WASS ALBERT EMLÉKEZETE LIII. RÉSZ

Tüskés Tibor

Wass Albert a Sorsunkban

1931-ben alakult meg Pécsett a Janus Pannonius Irodalmi Társaság. Működését elsősorban 
felolvasóestek rendezése és a Janus Pannonius Társaság Könyvtára nevű könyvsorozat (több 
mint húsz kötet) kiadása jelentette. A társaság célja a Dunántúlon élő, és az innét elszárma-
zott írók összefogása volt, de alapítói már a kezdeteknél az egyetemes magyar irodalom esz-
méjében gondolkodtak. Így került sor 1938-ban a Kolozsváron élő Berde Mária meghívására, 
és ugyancsak vendégként szerepelt a társaság felolvasóülésén az erdélyi Dsida Jenő.

A társaság fennállásának tizedik évfordulóján, 1941-ben indult meg – a társaság kiadásá-
ban és Várkonyi Nándor szerkesztésében – a Sorsunk című folyóirat. Az irodalmi értékek szóbe-
li terjesztése mellé most a maradandó forma, a nyomtatott betű társult. Persze megmaradt a 
szellemi értékek szóbeli cseréje is. Előbb a társaság látta vendégül pódiumán az erdélyi írókat, 
majd a társaság tagjai keresték föl a Székelyföldet, s Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, 
Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredán mutatták be műveiket.1

Várkonyi Nándor szerkesztői elvei között első helyen szerepelt a teljes magyar irodalom 
értékeinek az összefogása és bemutatása a lap hasábjain. Észak-Erdély visszacsatolása után a 
szellemi kapcsolat az erdélyi írókkal még intenzívebbé vált. „Kolozsvárról Berde Mária, Jékely 
Zoltán és Nagy István küldtek jelentéseket” – emlékezett vissza Várkonyi Nándor a Sorsunk 
múltjáról szólva.2 

Ha pedig föllapozzuk a Sorsunk régi számait, ennél többet is mondhatunk. A magát szoci-
alista írónak valló Nagy István írja levelében Várkonyi Nándornak Kolozsvárról 1943. január 
2-án: „Itt már sokan felfigyeltek a Sorsunkra.”3 Lehetett is rá okuk. Elsősorban a folyóirat tanul-
mány- és kritikai rovatában jelentek meg olyan – ma is figyelemre méltó – írások, amelyek az 
erdélyi magyar irodalom sajátos problémáit tárgyalták, illetve egy-egy jelentős alkotóját mu-
tatták be. 1943-ban és 1944-ben az erdélyi irodalommal foglalkozó három fontos tanulmány 
és két íróportré lát napvilágot a folyóiratban. Berde Mária az erdélyi író „lelkesedéséről” 
elmélkedik, Balogh László a kolozsvári Termés folyóiratot ismerteti, Nagy István dolgozatának a 
tárgya „az új erdélyi írónemzedék útja”.4 A két portré (Baránszky Jób László írása) Tamási Áron 
és Tóth Béla írása Tompa László munkásságát méltatja.5 

Ezeknek az írásoknak a sorába illik – és Várkonyi Nándor említett szerkesztői törekvését 
erősíti – az a két kritika, amely Wass Albert munkásságával foglalkozik a Sorsunkban. 

A fiatal, költőként induló Wass Albert nevét, az először 1934-ben Kolozsvárott megje-
lent regénye, a Farkasverem az anyaországban is ismertté tette. Az író ezt követően az epikai 
műfaj mellett kötelezi el magát. Egymás után jelennek meg regényei. 1940-ben elnyeri a 
Baumgarten Alapítvány háromezer pengős díját. A Sorsunk kritikusa, Kerecsendi Kiss Márton 
az 1942-ben megjelent Mire a fák megnőnek című Wass Albert-regényt, „a fiatal író negyedik 
könyveként” ismerteti.6 (Kerecsendi Kiss Mártonnak 1945-ig számos bírálata és novellája lát 
napvilágot a hazai folyóiratokban, s darabját is bemutatják Budapesten. Írásai azt sejtetik, 
hogy a népi írókhoz vonzódik. 1945 után neve eltűnik az irodalomból.) A rövid recenzió 
először a Bach korszakban játszódó regény cselekményét foglalja össze. A Mezőségben va-
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gyunk… Egy arisztokrata családregény „alapozását” végzi el az író. Az 1849-es összeomlás 
után az új éltet kezdő Varjassy István küzdelmes sorsa rajzolódik ki az olvasó előtt. Az el-
pusztult régi kastély helyett új fészek épül lassan, szívós kitartással, s elkészül „mire a fák 
megnőnek…”

A tartalmi ismertetést az esztétikai értékelés követi. A szerző bírálja a regény laza szerke-
zetét, és dicséri az író színes stílusát, képeit, költői tájleírásait. „Ennyit mond a könyv a novella-
szerű fejezetekben, mesélő-monoton hangon. A meggondolt szavak mögött mégis annyi izgalom és izzás 
világít, hogy nem lehet olvasását abbahagyni. Képei, tájleírásai annyira melegek, frissek, áradók, hogy 
a kritikus megbocsátja ezekért a lazább szerkesztést. Mert voltaképpen művészi, gondos rajzú novellák 
összefűzése ez a regény, s epikai egységgé csupán a mű tehertétele, az ugyancsak mesterien alkalmazott 
belső ritmusa teszi, s az alakoknak az a levegős távlata, amely már Wass Albert első írásaiból felejthe-
tetlen élményünk maradt. 

Tehát szigorúan a regény kompozícióját nézve mintha visszaesést tapasztalnánk az eddigi művei 
után. Ez azonban csak látszólagos. Az író képekben dúslakodó szemlélete most eresztette szét gyökereit, 
s megszabadulván a szubjektív ösztönzések alól, ura lett annak a nem új és nem éppen hálás anyagnak, 
amely évtizedek válságait, elfojtott lázát olcsóbb szövevényben kínálta az író elé.”

A szerző ezzel zárja írását: „Egyszerű és igénytelen Wass Albert új regénye, s a kritikus, aki az 
utolsó idők és művek zűrzavarában fél az értékelés felelősségétől, nyugodtan írja rá a dicséretek legtöbb-
jét: tiszta könyv, becsületes irodalom.”

A Sorsunk a következő évben, 1944-ben az Élet és irodalom rovatban hosszabb tanulmányt 
közöl Wass Albert addig megjelent regényeiről.7. Szerzője Balogh László. (Akkor Nagykőrös-
ön tanár, versei és könyvismertetései jelentek meg a Sorsunkban. Később a Magyar Rádió 
szerkesztője lesz.) A Wass Albert regényei című dolgozat az író első öt regényét veszi sorra, és 
röviden jellemzi, értékeli azokat. A Farkasverem című regényt erőteljes indulásnak mondja. 
„Kész, kiforrott írásművészet, éles, reális látásmód és komoly, tiszta líraiság tették és teszik a Farkas-
vermet újabb regényirodalmunk határozott értékévé. A valóságtól – talán kényszerből, de minden áron 
és minden irányba – menekülő erdélyi regények közül Wass Albert műve állt legszilárdabban az erdélyi 
magyar valóságban. „ Ezt követően azonban – mondja Balogh László – határozott visszaesés 
következett be az író pályáján. A titokzatos őzbaknak például „epikai mondanivalója végtelenül 
sovány”. Az író ugyanis „a kisebbségi sors nyomottságából és megkötöttségéből annyit láttat meg, hogy 
a magyar gróf az idegen uralom alatt nem lőhet szarvasbikát, mert magyar.”

Az író következő regénye, a Csaba sem tudja kielégíteni a kritikus várakozását. „Nem a 
valóságot adja, mondhatjuk rá röviden. Nem a tárgyban és mesében, hanem az író ábrázolásmódjában, 
a hangulatban vagy a bő lírai és gondolati részekben van valami hamis, a valóságot és igazságot zavaró 
hang és szín.” A kritikus Wass Albert legfőbb írói erényét abban látja, hogy műveivel a Me-
zőséget, a tájat és embereit az irodalomba emelte, „mint más írók az Alföldet, a Dunántúlt, a 
Felvidéket vagy a Hargitát.”

„A Mezőség rajongója” a Mire a fák megnőnek című regényében a Mezőség múltjába merül, 
és a „mezőségi élet vizsgálatában visszaugrik egy évszázadot.” A regény célja, hogy „az egész Mező-
ség száz év előtti életét bemutassa.” A regény cselekményének az ismertetését a kritikus így zárja: 
„Több ez a mese Csaba című regényének egyszerű ismétlésénél. A regény eszméje, az építés, az újrakezdés 
gondolata kétségtelenül ugyanaz, de mélyebb, érettebb tartalma van… azt bizonyítja, hogy a paraszti 
életforma – amelynek lényege a fáradhatatlan munka, egyszerűség és takarékosság – igazán csak úgy 
válik megtartó erővé, ha nagy szellemi és lelki gazdagsággal párosul.”

E műnek mintegy folytatása A kastély árnyékában című regény. „Ebben tovább folytatja az 
író a Varjassy család történetét, sőt ezáltal válik előző könyve is igazán családregénnyé. A semmiből 
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A történelem faggatása

új életet teremtő öregek mellett a regényben most már megjelenik a következő nemzedék is. A második 
nemzedék, Varjassy Gábor, a főispán…” A kritikus dicséri az író célját („Hiszi, hogy fölfelé halad a 
magyarság a nagy európai nemzetek közé”), ugyanakkor szóvá teszik a regény szerkezeti hibáját: 
a magántörténet és a köztörténet egységét nem sikerült az írónak megteremtenie. „A korkép és 
a családregény egymástól csaknem független.” Ennek okát a tanulmány szerzője abban látja, hogy 
Wass Albert (ekkor még!) „az arisztokrácia írója… ő is, akárcsak Varjassy főispán, csak felülről, a 
kastély ablakaiból látja a bennszülöttek kunyhóit, födelük alá, lakóik lelkébe látni képtelen.”

A kritikusnak nem kell bírálónak és látnoknak, jövendőmondónak lennie egy személyben. 
Balogh László azonban már 1944-ben, Wass Albert írói pályájának a kezdetén, mindössze öt 
korai regényének az ismeretében máig érvényesen sejti meg a pálya későbbi ívét, folytatását. 
Ugyanis az előbb idézett mondatot így folytatja: „Legalábbis egyelőre. Wass Albertet ugyanis 
írói becsvágya, szociális lelkiismerete és magyar igazságérzete egyre komolyabb elmélyülésre és osztálya 
érdekeitől való mind nagyobb és nagyobb eltávolodásra ösztönzi. Ennek eredménye az a bátor és kímé-
letlen támadás, amelyet – a Varjassy uradalom bűneinek bemutatása által – az egész mezőségi magyar 
nagybirtok-rendszer ellen intéz.”

Balogh László Wass Albert korai regényeiről szóló igényes bírálatát – a jó kritikust is 
minősítő – derűvel és reménységgel zárja: „Wass Albertben megvan a komoly magyar írói hivatás-
tudat, melynek lényege a magyar népért, a magyar igazságért kiálló lelki kényszer. Ha ez a hivatástudat 
nemcsak bátor állásfoglalásban nyilvánul meg, hanem a magyar nép lelkének és gondolkodásmódjának 
hű és teljes ábrázolását is adja, akkor Wass Albert minden bizonnyal elfoglalja a nagy regényírók sorá-
ban azt a helyet, amelyre írásművészete birtokában joggal törekszik.”

Mit tehetünk hozzá ehhez a véleményhez hatvanöt esztendő múltán? 
Wass Albert mára elfoglalta ezt a helyet…
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Budaházi István

Éji város

Alszik a város, álomfüst
tobzódik fölötte.
Az új állomás körül
lubickolva reklámfények
fürödnek és versenyeznek.
Piros a zölddel.

Egy sápadt fény irigykedve kibicel.
Ha! Még zene is hallik.
Kánonban a telep kutyái
Holddal acsarkodnak,
s rá dübörgőn diesel jár
táncot piros ruhás vagonokkal.

Hirtelen kisvonat horkan, s az
éjszaka riadtan búcsúzik a kövektől.
Fölébred a hangszóró is:
krákog, recseg…
A váróterem ajtaja magától
kinyílik…
Keleten mozdul a Nap. Virrad.

Őszi tájkép

Öklét rázza az Ősz,
a tolvaj szelet fenyegetve,
akár a csősz
a dézsmáló gyermekeket,
vagy a madárijesztő
a seregélyeket.
Lobbannak a falevelek.
Narancs-pirosan
októbereznek.
Aztán lehullanak.
Ág-szuronnyal köd-vattában
menetel már a November.



91

Merített szavak

Kádár Ferenc

Találkozások
gékájének

Seprűt köt, s árulgat is néha barátom,
a költő, meg vasakat kínoz, egyenget
faluvégi kis műhelyében, hol olykor-olykor
üvöltő hangot hordoz kertek alján
tekergő, huzatos szelek regéje –
barátom belenéz bátran bárki szemébe. 

Néha kivándorlok hozzá, megfáradt zarándok,
s a puszta képébe együtt kiáltjuk,
hogy jönne már változás e lapuló tájba,
elkelne nálunk is egy kis fennkölt
lárma, páváskodnánk percnyit, bevigyorognánk 
a világ ablakába, de alantas hangok megint
elterelnek, durván mellbe vágnak, és nem
jön a világ, hogy megváltson a mának. 

Máskor ő rándul fel, üggyel-bajjal, barátom,
a költő, jön a szép tornyos, kastélyos
városba, de abban rég egyetértünk már, 
hogy az az édes felszippantó közeg, ami
nekünk kijár, itt is, ott is egyformán
szürkíti el a sorsot gyatra hétköznapokká,
pár pohár után felkenjük hát magunk ékesszóló,
egymást dalra bujtó cikornyás papokká.

Ilyenkor, estébe nyúlik a tivornya, füstös
kis kocsmák mélyén, vásáros napok
egyre ritkuló ajándék-esélyén, amikor
egymás fülébe rondítjuk verseinket, hisz’
alig hallani a szót a hejehujás zajban.
Begyűl ide a környék szorgalmas, csizmás
népe, a szomszéd asztalnál, lám éppen
kérges tenyerek fonódnak össze, elkelt
hát, jó pénzért, egy meglehetős hírben álló
bika, emitt meg füstben ringatózik,
örül, perel és kiköp a magas esztétika. 

2007 decembere



PoLíSz

92

Gyüre Lajos

Mikor az agy…

Mikor az agy már nem a régi,
és nincs, nem jön a jel, az égi,
előttem széles papírtenger,
partján hőkölve állok, megvert

kutyaként hátrálok múltamba,
hol a túlpartot köd takarja…
Míg sajkám (tollam) oldom s viszem,
kiáltok: ez nem az én vizem!

Így hátrálva megyek előre,
poharamban gyengécske lőre
bódít, s elviselem, vajon ha 
lábam’ érné tajtékos habja,

krisztusi kéz mosná le szennyét?
S Kháron ladikján volnék vendég?
Csókkal ki borulna rám sírva,
fejfámra sírverset ki írna? 

(S ki a túlpartra úgy vinne át,
hogy lábam alatt nem volna gát,
nem húzná mélybe szenny, se hínár
s várna az Úr ki borral kínál.)

„Itt járt egy bolond, úszni nem mert,
partján a papírnak elhevert
lustán, várva éltető mannát,
s tartani ingyen Isten barmát!”

Kassa, 2008. június 3.
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Tájoló

Rigók az etetőn

Az etetőn búzamag-élet
kopár karján a téli fának,
embermagasra készült méret,
elérhető kéznek, madárnak. 

Csak amíg a fagynak foga van,
csak míg a hóvirág harangja
csendül a csupafolt avarban,
csak míg múlik a tél haragja. 

Csak míg lebben a lombok alatt
a fészek pihetoll melege,
bújtat majd pőre kis fiakat,
s az ég parlagját töri eke. 

Csak míg a tojás burka reped,
csak míg az erdő újra éled,
és köt új pitypang-füzéreket,
s míg tollat növeszt az új élet. 

Csak addig, míg érdemes élni,
míg dalolni s költeni hagynak,
s nem kell váltig rettegni, félni:
rám rontnak ősz, földi hatalmak…

Kassa, 2008. január 31.

Mezey László Miklós

Célba érő gondolat

Aracs almanach 2002–2007  

Több mint egy évtizede, 1997-ben alakult meg 
szabadkai székhellyel az Aracs Társadalmi Szerve-
zet. A nemzetmegtartó hivatású, a délvidéki szór-
ványmagyarság körében egyedülállóan fontos 

kulturális munkát végző egyesület „névadója” az 
aracsi templomrom, amely nemcsak a Délvidék 
egyik legjelentősebb, Árpád-kori szakrális mű-
emléke, de a megfogyatkozott lélekszámú, nehéz 
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sorsú kisebbség megmaradásának, élni akarásá-
nak szimbóluma is. Még abban is van mának szó-
ló, jelképi erejű üzenet, hogy a délvidéki magyar 
nyelvterület első, kőbe vésett, XI. századi (latin 
nyelvű) szövegemléke is innét került elő.

A kulturális javakat is súlyosan nélkülöző ma-
gyar falvakban pótolhatatlan művelődési munkát 
végző egyesület fönnállásának első öt éve után 
egy almanachot adott ki, amelyben a szerkesztők, 
az egyesület vezetői, aktív tagjai rendre beszá-
moltak az 1997–2002 közötti tevékenységükről. 
Erről, a „Minden magyar felelős minden magyarért” 
Szabó Dezső-idézetet címként viselő kötetről volt 
szerencsém méltatást közölni e lap hasábjain 
(PoLíSz, 85. szám, 2005. június). 2002 óta eltelt 
újabb öt esztendő, ideje van tehát az újabb szám-
vetésnek, az azóta elvégzett munka eredményei 
betakarításának – ezt a feladatot végzi el az ezút-
tal Wass Alberttől vett című almanach, a Valahol 
elindul egy gondolat.

Ismert, hogy a kárpátaljai mellett a dél-
vidéki magyarság helyzete a legnehezebb, a 
legaggasztóbb. Aggasztó nem csupán a lélekszám 
apadása, a magyar településstruktúra fölmorzso-
lódása az anyagi, szellemi leromlás miatt, de itt, 
Délvidéken a legközvetlenebb – nem is ritkán at-
rocitásokig fajuló – a nemzetiségi, nyelvi fenyege-
tettség, itt a legsúlyosabb a széttagoltság, hiszen 
a valamikori Jugoszlávia magyarsága ma három 
országban (Szerbia, Horvátország, Szlovénia) él, 
és mindinkább a szórványosodás, az asszimilá-
lódás körülményei között. Ebben a helyzetben 
elemi fontosságú a pártoktól független, politikai 
irányokhoz nem kötődő kulturális munkát vég-
ző civil szervezet értékteremtő és -közvetítő hi-
vatása. Az Aracs Társadalmi Szervezet párthoz, 
pártpolitikához ugyan nem kötődik, szellemi el-
kötelezettsége, kulturális irányultsága azonban 
nagyon is egyértelmű: a nemzeti kultúra szolgá-
lata, az európai eszmény, a keresztény erkölcs és 
a magyar hagyományfolytonosság fönntartása, 
a szilárd közösségi értékek ápolása, a nemzet- és 
múlttudat ébren tartása, a nemzeti kultúra auten-
tikus értékeinek fölmutatása. E „fölmutatás” nem 
mást jelent, mint folyamatos „terepmunkát”, ha 
tetszik, falujárást, hogy a legtávolabbi szórvány-

településekre is eljusson az egyetemes és a ma-
gyar műveltség megannyi értéke.

A 2002–2007 közötti időszak munkájáról be-
számoló, igen gazdagon dokumentált és illuszt-
rált kötet tíz nagy fejezetből áll. E részek számot 
adnak az Aracs Társadalmi Szervezet összessé-
gében évtizednyi, részletesebben ötévnyi (2002–
2007) munkálkodásáról, erőfeszítéseiről, ered-
ményeiről. A fejezetek cikkei, dokumentumai, 
jelentései rendre beszámolnak az öt év minden 
jelentősebb megmozdulásáról, fölsorolják, kik ré-
szesültek a Délvidéken immár rangosnak számító 
Aracs-díjban. Olvashatók a rendezvények ünnepi 
köszöntői, előadásszövegei, a hosszabb-rövidebb 
munkabeszámolók, több írás mutatja be az egye-
sület folyóiratát, a nyolcadik évfolyamában járó 
Aracsot, a szervezet könyvsorozatának darabjait. 
Számba vétetik az egyesület tevékenységének 
sajtóvisszhangja, szerbiai, magyarországi, illet-
ve Kárpát-medencei méltatásainak sokasága. A 
dokumentumokat, leveleket, tárgyilagos beszá-
molókat, az emelkedett stílusú laudációkat, ün-
nepi köszöntőket dokumentumértékű fotóanyag 
szemlélteti.

Érdemes közelebbről szemügyre venni az 
almanach tartalmát, mindenekelőtt második fe-
jezetét, ahol évenkénti sorrendben olvashatók 
Gubás Jenő elnöki beszámolói: mit végzett 2002 
és 2007 között a szervezet. Itt vétetnek számba: 
hová szállítottak az egyesület önkéntesei ma-
gyarországi könyvadományokat, melyik gyer-
mekotthonnak juttattak ruhasegélyt, miként mű-
ködtek együtt a települések önkormányzataival, 
hol voltak irodalmi estek, koncertek, kiállítások, 
hány gyermeket nyaraltattak az anyaországban, 
milyen együttműködést alakítottak ki az orszá-
gos Széchényi Könyvtárral, hol volt karácsonyi 
ajándékozási akció, hol és mikor szerveztek film-
vetítést (pl. Koltay Gábor Trianon című filmje az 
Aracs Társadalmi Szervezet segítségével jutott 
el Délvidékre), hol avattak emléktáblát, miként 
vettek részt – együttműködve a Vajdasági Magyar 
Művelődési Szövetséggel – a délvidéki Magyar Ünne-
pi Játékok rendezvényein, miként alakult a lap- és 
könyvkiadási tevékenység stb. Hosszan lehetne 
sorolni azokat a változatos munkaformákat és 
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kulturális eseményeket, amelyek révén az Aracs 
Társadalmi Szervezet a nemzeti műveltség javait 
a legtávolibb szórványtelepülésekre is eljuttatta. 
Azonban Gubás Jenő éves elnöki beszámolói ko-
rántsem csak diadalittas jelentések, írójuk nem 
hallgatja el a nehézségeket, az anomáliákat sem, 
hiszen a szegénység és a közöny gyakran nehezí-
tik a mégoly lelkes munkavégzést is.

Ugyancsak érdemes és érdekes tallózni azok 
névsorában, akik vendégei, szereplői, föllépői vol-
tak az Aracs-rendezvényeknek: a helyi művésze-
ken, alkotókon kívül Orbán Viktor miniszterelnök, 
Húzsvár László nagybecskereki megyés püspök, 
Böjte Csaba dévai ferences szerzetes, Duray Mik-
lós felvidéki és Becsey Zsolt magyarországi, illetve 
európai parlamenti képviselő, Szervátiusz Jenő 
szobrászművész, Koltay Gábor rendező emelték 
jelenlétükkel egy-egy program rangját.

A 2002–2007. évi almanach – az egyesület 
anyagainak közlése mellett még – afféle kis iro-
dalmi antológia is, hiszen szemelvényenként kö-
zöl azokból az irodalmi alkotásokból is, amelyek 
elhangzottak egy-egy fölolvasó- vagy szerzői es-
ten, író-olvasó találkozón, rendkívüli irodalom-
órákon, így például Reményik Sándor, Juhász Gyula, 
Wass Albert, Jókai Anna, Döbrentei Kornél verseit. 
Olvashatók továbbá a kötetben az egyesület mű-
ködését dokumentáló levelek, interjúk (így Pekár 
Istvánnal, a Duna Televízió akkori elnökével), a 
rendezvények részletes programjai, meghívói. 
Röviden úgy lehetne összefoglalni a kötet tartal-
mát, hogy az pontosan és hitelesen dokumentálja, 
milyen „aprómunkát” végzett és végez a már nem 
is  maroknyi lelkes művelődési szakember a délvi-
déki magyarság körében.

Az irat- és fotódokumentáció hitelessége, vala-
mint az esszé, az irodalmi riport vagy épp a szoci-
ográfia műfajának esztétikuma együtt érvényesül 
a több mint négyszáz oldalas kötetben. Így, ilyen 
sokoldalúan demonstrálja a Valahol elindul egy gon-
dolat című almanach az Aracs Társadalmi Szer-
vezet immár évtizedes embernövelő, magyarság-
mentő kulturális munkáját.

És ha már az almanach címét említettem, nem 
állhatom meg, hogy ne mondjam el, az Aracs 
Társadalmi Szervezet már régen nem az „elindul 

egy gondolat”, vagyis a status nascendi állapotá-
ban van, sokkal több joggal mondhatná magáról: 
„célba ér egy gondolat”. A gondolat bő évtizede 
indult el Gubás Jenő és családja, barátai, eszmetár-
sai köréből – most már a gondolat megtestesülé-
sének, hatása kiterjedésének, kilombosodásának 
szakaszában van. 

(„Valahol elindul egy gondolat”. Az Aracs Tár-
sadalmi Szervezet almanachja (2002–2007). Szerk. 

Gubás Ágota. Szabadka, Aracs Társadalmi Szervezet, 
2008.  420 p.)

Ezúton búcsúzunk az Aracs Almanach felelős szer-
kesztőjétől, Vajda Gábor irodalomtörténésztől. (*1945. 

február 20. – 2008. július 3.)

Igen, kérem, dipi vagyok... 
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A Wass Albert Mesesorozat 
rejtvényének nyertesei
A Wass Albert Mesesorozatokban meghirdetett rejtvény  
helyes megfejtői közül az augusztusi sorsoláson 
az alábbi nyerteseket sorsoltuk ki:

Gyömbér Tamara, 2200 Monor 
Sümegh Zágon és Bíbor, 2366 Kakucs
Radimeczky Róza, 2081 Piliscsaba

Gratulálunk! A nyertesek könyvjutalmát postán küldjük el.

...bevágta a bokrok közé... 


