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5.

Tamás zavarodottan ment a kiszállásra. A vonaton behú-
zódott egy fülke sarkába, és suttyomban figyelte a külváro-
sok színes és lehangoló képeit. „Majd átgondolom, majd 
átgondolom…” – zakatolt benne a felgyülemlett bizony-
talanság. Katában valami ismeretlen gyönyörűségre lelt, a 
nő annyira nyílt és olyan elforduló volt egyszerre, hogy 
nem lehetett játéknak tekinteni. Rossz előérzet fogta el. A 
remény. A legzavarosabb gondolatain át is ez sugárzott 
– itt állt előtte egy nő, aki fenntartás nélkül és ítélkezéssel 
szerette, s akivel az együttlét mégis a teljes felszabadulást 
jelentette. Nemcsak szerelmileg – emberileg is. Megré-
mült ettől a lehetőségtől. Eltelt életének negyven eszten-
deje anélkül, hogy ezzel az állapottal találkozott volna. 
Nem csupán Kata személye vonzotta, bár az az eredendő 
testi szépség, ami a nőben élt, lenyűgözte. Az arca, egy-
szerűen az orra, a keze, a testi mivolta olyan volt számára, 
mint egy kép, amit imádtak hajdanta a bálványimádók. 
Már az a gyűrött fénykép is ilyen volt, de a valóságban 
Kata ezerszeresebben szebb volt – ahogy megmozdult, 
ahogy természetes és zavart volt –, ezt az imádni való ké-
pet fokozta. Tamás mindent elfelejtett a közelében. Szája 
fölívelt az orr felé, mintha valóban embrionálisan egybe 
lett volna szerkesztve a két testrész, elválaszthatatlan, de 
ez nem adott semmi disszonanciát az arcnak, hanem élő 
mozgást – rögtön élt, anélkül, hogy megszólalt volna, te-
hát nem kép volt, hanem egyedi ember – rettenetesen 
szép. Tamás ízlésének ősformáira emlékeztetett a kissé 
fölkapott, ám egyenes orr, tágult, de nem bárgyú, hanem 
olvadó, mégis élénk nézés a barna szemgolyókban. Az 
orrlyukak, mintha fehér agyagból mintázták volna, gyil-
kosan egyformák, és a fölkapott orr folytán állandóan je-
lenvalók. A halánték kék derengése, mint túlvékonyított 
selyem, melyen az ér kis folyója átül a sárga-kreol bőrön. 
Az áll puha, de határozott, a nyak tömött, de magas. Ta-
más ezt látta a száguldó külváros képei közt. Egész közel-
ről, amennyire maga a nő adni tudta magát, nem vágyból 
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vagy követelőzésből, hanem a csók második szomorú-
ságából. Nem volt ez zavart vagy odaadó, ezen túlesett 
rég, de nem is volt vágykereső vagy kéjes, hanem az élet 
föltárása. Személyre vonatkozott, de nem kereste ezt a 
személyt, hanem eleve elfogadta, mint egy szerelmet. 
Hebehurgyáskodása mögött pedig nagyvonalúság élt, 
mely az életet annak vette, ami – emberi szabadságnak. 
Mikor megint találkoztak, akkor sem volt különb a szóvál-
tásuk, de olyan lett, mint egy elfogadott társasjáték, mely 
vérre megy. Minden fontos, akkori és jelenvaló – így egy 
perc alatt kiiktatta Tamás addigi életét, és ezt a szerelmet 
lépette a helyére. Megszűnt Tamás körül minden. S ezt 
nem azzal érte el, hogy megszüntette korábbi életét, ha-
nem egyszerűen volt. Ez volt. De mindezen a testi és lelki 
személyes hatáson túl a legveszedelmesebbnek az bizo-
nyult, ami Tamást a remény borzalmával töltötte el, hogy 
eddigi érzelmeinek föloldó, morfinizáló jellegén túl egy 
valódi életet, társas kettőst jelentett a vele való lét, amikor 
Tamás úgy érezte, hogy énjének összes tulajdonsága egy-
szeriben felszínre jön – ő az, aki él, ő az, aki szeret, így, 
ahogy van. Maga ellen fordította Tamás érveit, aki a kap-
csolatok elfogadott és gyönyörű lehetetlenségét hirdette, 
most be kellett látnia, hogy gyanakszik önmagára – hátha 
van ilyen. Hogy két ember eredetiben „örökre” találko-
zik, párosuk állandó izgalmas és értelmes cseréjében. Van 
ilyen – csóválta fejét Tamás –, legalábbis, lehet. Ez tönk-
retette. Egyrészt a lét soha nem érzett és elemi forrósá-
gába kergette, másrészt eddigi életét teljes felborulással 
fenyegette – minden kapcsolatát iszonyúan éles és elve-
szett reflektorfénybe helyezte. Csak vele – ez zakatolt Ta-
másban, mert úgy érezte, a jelenlétében igaz minden, ő, 
Tamás, a sínkanyarok, a munkája, a fák, a kövek darabkái.

Behúzódott a sarokba, próbálta emberi formáját föl-
venni, ahogy reggel a nyakkendőjét. Szerelme áthatolha-
tatlan volt és bizonyos. Szeretett volna valami realitásba 
kapaszkodni ezen kívül tervekbe, munkákba, de csak visz-
szazökkent ebbe a kétségbeejtően hiteles képbe.
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Elővette leendő munkájának adathalmazát, azon pró-
bált eligazodni. Művészi munkának ígérkezett, teljes 
szabadsággal, amiben igazán kiélhette magát. Nézte a 
lerajzolt tájat. Megindult benne a mozgató fantázia, az 
épületet nemcsak térben, kiképzésben, de emberekkel, 
gyerekekkel telenyüzsögve is látta. Skiccet csinált valami 
emelkedett mámorban, talán olyanokat, amilyeneket so-
hasem. Az iskolát a szabadság gyermeki fellegvárának 
látta most, ahol minden a kedvünkre lehet.

Az állomáson nekivágott a följegyzett címnek, úgy 
ment a helyére, mintha első munkáját végezné. Az Ibusz-
szoba külön esett a főépülettől, egy hegyoldalra nyílt, 
vagy tizenkét lépcső vezetett föl a lakásig. A fiatalasszony 
nem mosolygott, de kedvesen, egyszerűen fogadta.

– Már vártuk – mondta, és fölkísérte a szobájába, fa-
gerendás, meghitt szoba volt, egy ajtó a hegy oldalába 
vezetett, külön fürdőszoba, meghitt világítás. Meglepően 
modern bútorok, igazi munkaasztal – nemhiába, Gábor 
szervezte neki, aki harminc év távolán át is mindig baráti 
kezet, bensőséges figyelmet nyújtott. – Van egy levele 
– mondta a fiatalasszony, éles szép szemét az arcába 
akasztva. – Lenn van nálam, ha nekiindul a falunak, oda-
adom. Vagy hozzam fel most?

Tamás megnyugtatta, hogy majd úgyis hamar lemegy 
körülnézni, az elnökkel is kell beszélnie meg hivatalos em-
berekkel, benyit érte.

Az asszony elment. Tamás leült a nagy ágyra, mely 
kétszemélyes sima heverő volt, és arra gondolt, valami 
hivatalos papír, csak hamarabb föladták. Aztán fölugrott, 
fel-alá járt, mert rosszat sejtett. Csak nem Kistomival van 
baj? Erzsi jóságos volt, halk és visszahúzódó, szeretete an-
nál fájóbb. Tamás nem tudott neki egy jó szót sem oda-
vetni, pedig most mind a ketten úgy küzdöttek a jóságért, 
mintha Kistomi betegségét ezzel befolyásolhatnák. Hirte-
len megrémült arra a gondolatra, hogy Erzsit elveszítheti, 
vagy, hogy teljesen elveszhet Erzsi számára. Erzsi nem-
csak azt a személyt jelentette, akivel boldog éveket élt, 
hanem saját ifjúságát. Döntésképtelen, zaklatott, de eddig 
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megszenvedett ifjúságát, mely visszavonhatatlanul ő volt, 
amit mindenáron menteni kell, Erzsi miatt, maga miatt.

Mégis lerohant a levélért, persze úgy, hogy indul is to-
vább a faluba.

Az asszonyka csirkét főzött. Nagy lábosban kavargatta 
a piros lében úszó csirkedarabokat, jóízűen megkóstolta. 
A konyha meghitten volt berendezve, meleg barna szí-
nekkel, s ahogy az asszony ott állt a kanállal, Tamás túlsá-
gosan helyénvalónak látta a képet, mintha egy régi fest-
ményen látná – akár egy holland enteriőrben.

– Magának is adjak?
Tamást megütötte a közvetlen hang. A pillanat feszü-

lésében megérezte a régi veszélyeit, letelepedni, lesze-
relmesedni egy ismeretlen élet oldalán, belefeledkezni a 
kínálkozó jelenbe.

– Úgy értem, főzök magának is, ha kell. Mi anyámmal 
meg a gyerekekkel úgyis eszünk, jut is, marad is.

– Hát… nagyon kedves.
– Fölviszem, amikor akarja, vagy velünk is ehet olykor, 

ahogy kedve tartja.
– Hárman vannak?
– Igen. Elváltam – felnevetett, feléje fordult –, el kellett 

válnom. A gyerek délután jön haza, anyám meg a mezőre 
jár, én teszek rendbe mindent a ház körül, meg bedolgozó 
vagyok. Ilyeneket hímzek! – Odamutatott a díványra, ahol 
fekete virágok voltak kivarrva a lenvásznon.

– Elég szép munka. Jó, akkor, ha visszajövök, jelentke-
zem kosztolásra. Úgy értem, ahogy a kosztos diák. – Rá-
nevetett az asszonyra, és érezte régi énjének előreáramló 
delejét, hogy nincs tekintettel az állapotára, bármilyen 
helyzetbe belemegy.

– És itt a levél. Női írás, de nem rossz – kedveskedve 
mondta ezt az asszony, de vissza is szívta. – Na, csak vic-
celek.

Tamás elvette a levelet, és kiment, indult a faluba.
Kata írt, már tegnap este föladta. Egyetlen szóból állt a 

levél.
„Jöjjek?”
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Tamást érthető módon fölzaklatta a levél. Egyrészt azt 
kívánta, hogy azonnal, másrészt azt remélte, hogy pár na-
pig teljesen magára marad, különben is szeretett volna 
belefeledkezni a munkájába. Mégis a posta felé ment rög-
tön, hogy táviratozzon. 

A postáskisasszony nagyokat ütött a bélyegzővel, moz-
dulataiban eleve volt valami ingerültség.

– Nem biztos, hogy le tudom adni Budapestnek két 
órán belül. Nem baj? Olyan zsúfolt ilyenkor a vonal, ez kis 
hely. Nem beszélve arról, hogy előbb Vácig kell egyálta-
lán eljuttatnom. Mi ez a szó? Idegen szó?

– Nem. Persze. Érti?
– Persze. Rendben van. Ezt az egy szót adjam föl?
– Igen. Nem hallotta ezt a szót?
– Hát… ilyen szót még nem küldtek. De ahogy gon-

dolja. Szóval P, E, R, SZ, E… Így gondolja?
– Igen. Azt hiszem, így is írtam.
– Jobb, ha máskor nyomtatottal írja. Elég nehezen ol-

vasható. Ugye, nem haragszik?
– Á!
– Szóval, per-sze. Aláírás?
– Ezt az egy szót szeretném.
– Értem, kérem. Igyekszem, ahogy vonalat kapok, le-

adom. Igyekezni fogok.
Tamás kijött a postáról, és érezte, hogy az a zaklatott-

ság, ami Katában él, fokozatosan rá is átragad. Bement 
a tanácsra, az elnök nem volt benn, de megmondták, 
hol lesz az iskola helye. A falu végében volt, a dombok 
alatt.

Tamás úgy ment munkába, mint az iskolakerülő. Gya-
núsan érezte magát. Teljesen fölszabadult, mintha eleve-
nen nyers énje ugrott volna elő az esztendők burkából. A 
terület csodálatos volt. A szélső utca végében, egy nagy 
gyümölcsöskert mellett enyhe lejtő. A Duna óriási felülete 
mégis egy magasságban volt vele, a túlsó partról pedig 
kékben úsztak a hegyek. – Csak ennyire lejt – tűnődött 
Tamás, és újabb vázlatokat készített. Lépcsőzetesen raj-
zolta meg, nem is mérnökileg, hanem festményszerűen. 
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Megint az, az érzés fogta el, hogy szabadságot tervez, 
amelyben táj és ember egyesül.

A fiatalasszony dolgozott. Fölvetette a szemét, amikor 
Tamás belépett, most sem mosolygott, nem volt benne 
semmi kétértelmű vagy kacér. Fekete virágokat hímzett. 
Letette a hímzést, fölállt a díványról, mely a tágas kony-
hának szoba jelleget kölcsönzött. Tamás elé ment, kezet 
fogott vele, teljesen indokolatlanul.

– Ebédel?
– Hát… Lassan azt is. Még egy kicsit dolgoznék.
– Akkor fölviszem, amikorra mondja.
– Nagyon jó. Körülbelül másfél óra múlva. Fél három 

felé. Nem baj?
– Mért lenne baj? Magához alkalmazkodunk. Akkor fo-

gok enni én is.
Tamást zavarta ez a nagy készség, noha érezte, hogy 

nincs benne semmi más. Indult fölfelé.
– És itt van egy újabb levél. – Az asszony átnyújtotta 

neki. – Expressz jött, negyedórája. Ugyanaz.
– Tamás fölmenet kibontotta a levelet.

„Nem hiszem, hogy le tudok menni. A napokban két 
tárgyalásom is van, ezt nem tudtam előre. Azon kívül nem 
tudom, mit kezdjek magával. Remélem, megért engem. 
Maga nagy ártalmamra van, az az igazság. Nem akarok 
meghülyülni. Olyan jól megvoltam, nekem hivatásom 
van. Akármilyen nevetséges. Nekem oda kell figyelnem, 
minden porcikámnak épen kell maradnia. Márpedig nem 
marad épen, ha túl sokat vagyok magával. Magában ren-
geteg jóság van, de nincs erő. Nekem erőre van szüksé-
gem, néha magam is híjával vagyok az erőnek. Túlságo-
san előreszaladtunk, azt hiszem, mind a ketten. Egyrészt 
mert én is érzem, hogy mennyire azonos anyagból va-
gyunk gyúrva, másrészt, hogy maga már megtette azt az 
utat – nélkülem –, amit én magával tennék. Ez nem utolsó 
szempont. Akár hiszi, akár nem, maga egy befejezett em-
ber, akárhogy ágál ellene. Nem mintha felnőtt volna, any-
nyira azért nem elvetemült. De a megtett út az megtett út. 
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Ezen aligha lehet változtatni. A kétségbeejtő csak az, hogy 
mindezt az eszemmel tudom. Mégis irtózatosan vonz 
valami, hogy odarohanjak. Tekintse ezt, aminek akarja. 
Nem szeretem megjátszani magamat; s végül is magával 
mért játsszam meg, amikor olyan, mint én? Fogjuk föl ezt 
egye lő re pechnek, ami még elkerülhető. Én legalábbis azt 
szeretném. Dolgozzon, járja a földeket, a tél ott biztosan 
szebb, mint a mi csúfos nagyvárosunkban. Annyi hivatalos 
dolga is van, hogy biztosan csak kolonc lennék a nyakán. 
És – maga idegen. Szép idegen, meg kell hagyni. Szere-
tem a száját, az anyagát. Jobb, ha nem gondolok rá. De 
idegen, mert megvan az életútja. Ezt is érti biztos. Nem 
azért váltam el, hogy egy kétgyerekes családapába be-
leessek. Ez túl romantikus. És nem csak a helyzete miatt 
idegen, hanem a származása miatt, az egész gyerekkora 
miatt, ami engem végleg elhatárol magától. Maga nem 
tudja azt, mi az, szegénynek lenni. Lehet, hogy él magá-
ban egy derengés, sőt nosztalgia a nyomorúság iránt, de 
ezt maga fölfogni soha nem tudja. Egyszerűen hozzászo-
kott ahhoz, hogy villában lakjon, kertje legyen, ha nem 
is magának, hanem a szüleinek. Én nem így éltem. Kő-
szegen, ahol nevelkedtem (ó!), én egyszobás, nyomorult 
lakásban laktam. Ezt meséltem magának. Úgy néztem az 
iskolatársaimra, akik egy kertes házba mentek haza, mint 
a csodalényekre. Valójában magára is úgy nézek kicsit. 
Ahogy fölemeli a poharat, ahogy fizet a pincérnek, ahogy 
önfeledten gesztikulál az utcán – mindez egy más világ. 
Maga készen kapott valamit, amiért nekem meg kellett 
küzdenem. Ismertem egy ilyen kisfiút az iskolából, a villa 
messze volt a kerítés mögött, és én föl sem tudtam fogni, 
mi az a sok tér, ami a kapu és a ház között van. Minek? Mi 
az? Mit kell ott csinálni? Játszani vagy csak csellengeni? A 
mi házunk – vagyis a lakás, ahol a ház volt, az utcára nyílt, 
megszoktam, hogy az emberek az ablak alatt mennek el. 
Megszoktam az embereket, noha tudtam, hogy közönsé-
gesek és durvák, de utóbb be kell látnom, hogy én is közé-
jük tartozom. Magának biztonsága van. Ez nem ideológiai 
kérdés, remélem, nem tart olyan ostobának, hogy ezzel 
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előálljak. De maga megszokta – hamar, nagyon hamar –, 
hogy valaki. Kis valaki volt az iskolában, de már volt va-
laki, egy család sarja, egy ház lakója, egy kis emberke, egy 
polgár az államban. Én nem. Én nem voltam senki, nem-
csak a szegénység miatt – gyűlölöm ezt a szót –, hanem 
mert a háziúr már tizenhárom éves koromban úgy nézett 
rám, hogy ennek már egészen használható mellei vannak. 
Pedig nem voltak, csak úgy nézett rám. És tartoztunk a 
háziúrnak a lakbérrel. Nem mint a mesében a proletárok, 
hanem egyszerűen, hogy anyám egy kis rövidáru boltban 
volt pénztáros, s a tulaj nem mindig tudott fizetni. Ne higy-
gye, hogy ez nevetséges. Ha le van írva valamelyik ideoló-
giai tankönyvben, akkor nevetséges, kis harci fegyver. De 
ha élet – akkor szomorú. Ezt maga nem fogja föl. Meg-
érthet engem, beleszerelmesedhetünk egymásba, amit 
sajnos nem tudunk megakadályozni esetleg, de magának 
erről fogalma sincs. Sose lesz. Maga jó ember. Maga okos 
is, jóakaratú – ahogy a liturgia mondaná magának: bé-
kesség a földön a jóakaratú embereknek. Ez nem segít, 
barátocskám. Hiába van magának az a kialakult formája, 
differenciált, öröklött habitusa, maga egyúttal abba bele 
is van ágyazva. Megért maga mindent, lehet még József 
Attila a kedves költője is –, de ezt soha nem fogja föl. A 
szépség nem mentség – sőt! Maga ritka példány. Ahogy a 
madarak közt is van ilyen. Lehet, hogy hasznos is, de soha 
nem lehet azonos a csókák csapatával.

Nem is ezt akartam írni. Hogy nem vezet egymáshoz 
út. Ha azonosságot vélünk fölfedezni – ne adja az isten, 
de van, hogy verje is meg –, az csak az egzaltáltság azo-
nossága. Én nem akarom föladni magamat. Nem tehetem, 
értse meg. Nem akarok úgy járni maga után, mint a kutya, 
kiszolgáltatva magamnak. Vagyis magának. Túl sok ez így 
nekem. Mederben akarom magam tartani, ez ésszerű vé-
dekezés, azt hiszem, elég őszintén megmondtam. Magá-
nak minden lépése visszavezet a múltjához. És nemcsak 
a gyermekkor múltjához, hanem az élő múltjához, a ne-
jéhez meg a gyermekeihez. Nem tudjuk őket eltörölni. És 
ezek csak konkrét emberek, konkrét világ, ami körülveszi 
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magát. Maga belülről sem tud, nem is fog megváltozni. 
Nevetséges volna… Olyan emberrel éljek, legyek halálos 
(ó!) szerelemben, aki abból a fajtából van, ami ellen én 
körmöm szakadtáig harcolok. Nem büntetésül. Gondo-
latilag. Én hiába hullok magába, mint tejbe a légy, mert 
azt teszem a hülye fejemmel, reggelre arra ébredek, hogy 
a maga bőre is különbözik az enyémtől, finomabb. Meg 
tudnám ölni az ágyban, ha rádöbbennék, hogy én egy 
dohszagú párnáról kelek fel, maga meg a selyemágyból. 
Érti ezt? Minden csak feldühít, a keze, a szeme vonalának 
az okossága, a gúnyos mosoly a szája szögletén, akár-
mennyire magába vonz, mint egy polip. Gyűlölöm ilyen-
kor. Undorodom magamtól, amiért idáig is eljutottam. Ne 
várjon hát. Dolgozzon. Adieu!”

Tamás kinézett a kis ablakon az udvarra, minden a 
maga elrendelt természetességében feküdt alatta, kerí-
tések, házfalak, szőlőlugas hóval behintve. Az asszonyka 
jött fel az ebéddel a lépcsőn.

– Megvárjam, amíg eszik? – kérdezte, állt az ajtóban, 
rövid szoknyában volt, nagyon erős combjaival, de telje-
sen szabályosan és életrevalóan. Nem az, amit falusi asz-
szonynak mondanak, inkább a sportolók nagyon arányos 
teste bukkant ki a kurta szoknya alól.

– Üljön le… Vagy egyen velem. Maga már evett?
– Köszönöm. – leült az egyik székre, természetesen, és 

nézte, Tamás hogy fog neki az ételnek. A letakart jénai 
tálacskában forró volt az aprólékleves, a csirkeszaft is gő-
zölgött.

– Mért vált el?
– Nem érdekes. A férjem beleszeretett valakibe, egy-

szerűen egy városi csajba, meg ivott, mi kell még? – Az 
asszony barna szeme olyan volt, mint az éles tű, kísérte 
Tamás villáját, hörpintését.

– Hány éves?
– Meglett ember vagyok. Huszonnégy.
Nevettek.
– Kár, hogy maga nem eszik.
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– Maga nem akart velem enni. Ott lenn minden egy 
helyen van.

– Most meg engem strázsál!
– Kitelik ma az időmből. – Összefonta a karját, termé-

szetesen ült a széken, mint jó tanuló az iskolában.
– És aztán… hogyan tovább? – Tamás egy nyakkal küsz-

ködött, rémülten rágta, a porcok közül is kiette a húst.
– Nem nagyon félek, meg kell mondanom. Nem fog-

tam fel tragikusan. A fiamat felnevelem mindenáron. A 
többi – elmebaj.

– Elmebaj?
– Egy az, hogy valakit megszeretek, arról nem tehetek, 

tehát ugyanúgy kifoghatom, mint elsőre. Másrészt lehet, 
hogy valaki elvesz, akit nem szeretek, aztán leélem vele az 
életemet. Nem elmebaj?

– De. – Tamás az apró nokedlit szurkálta, a finom, piros 
lé befestette a darabkáikat.

– Nem szeretem a szerelmet. Az ember megbolondul 
tőle. Ez is elmebaj. – Nem mosolygott, mereven ült, szép 
teste a keményített blúzban olyan volt, mint egy ruganyos 
szobor.

– Ne is mondja!
– Szerelmes tetszik lenni, vagy magába szerelmesek?
– Maga élére állítja a kérdést.
– Ha már beszélgetünk. Nem fontos válaszolni. Fehér 

húsát is hoztam, ha nem szereti, hagyja ott.
– De… dehogy hagyom ott. Vagy kell másnak?
Nevettek. Ilyenkor a mozdulatlan tatárfej kinyílt, min-

den magányosságát vagy elszántságát inkább csak oda-
dobta a nevetésnek.

– Szép iskolát csinál?
– Nagyon szép az a hely, ahová kerül. A kilátás a vízre, a 

körülötte fekvő dombok. Szemben a hegyek…
– Gondolja, hogy tanulás közben ezeket nézik a nebu-

lók?
– Hát… azért az sem mindegy.
– Egye meg mindet, ha ízlik. Azt a szárnyát is, vagy, ha 

nem szereti…
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– Szeretem. Nem éppen fogyókúra magánál étkezni.
– Magának nem árt. Nem az az alkat. Ez a nyurgafajta 

sok mindent kibír. Már ami az eledelt illeti.
– Mérget is adhatnak neki, igaz?
– Testi mérget. Mert ha lelkit kap, azt nem tudom, hogy 

állja.
– Nem megy férjhez?
– Ez hogy jutott eszébe?
– Eligazgatna egy férfit maga, az biztos.
– Nézze, én úgy vagyok, mint a fa. Egyszer virágzom, 

egyszer hervadok.
– Eleget ettem?
– Maga tudja. Na, viszem a tálcát, látom, jön az elnök. 

Nagyon érdekelheti maga. – Összeszedte a tányérokat, 
Tamás kedvesen megsimogatta a karját, megköszönte, aj-
tót nyitott neki.

Az elnök nagy üdvrivalgással vette körül. Minden ira-
tot magával hozott, megsúgta, hogy ez azért nem babra 
megy, azt szeretnék, ha övék lenne a legszebb iskola. 
Mindent magadnak, nemcsak úgy átabotában, hanem itt 
van a pénz.

– Nézze, ezek egyenként sem sajnálják a pénzt. Ezek-
nek palota kell! Új világot élünk – elég volt a börtönökből! 
Ismeri azokat az épületeket, mindegyik úgy néz ki, mint 
valami börtön. Elmúlt az a világ! Itt mi dolgozunk. Megad-
juk a módját annak, hogy aki nekünk dolgozik, ne szen-
vedjen hiányt. Hogy mi történik Budapesten vagy másutt, 
az bennünket nem érdekel. Helyileg – tetszik érteni, fő-
mérnök úr, helyileg mi csak itt élünk, mint egy család! Mi 
nem tudunk bekapcsolódni a KGST-be! Itt helyileg Pazar 
iskola kellene.

– A csatornázás meddig tart?
– Ameddig akarja. Ahol az iskola lesz, addig biztos fog 

tartani!
A fiatalasszony állított be egy újabb levéllel.
– Valami hivatalos irat, főmérnök úr, expressz. Talán 

több ma már nem jön. – Átadta a levelet Tamásnak a ke-
zébe, lefordítva, hogy az elnök ne lássa az írást.
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– Rossz hír? – kérdezte az elnök, mert az asszony ki-
ment, Tamás csak tartotta a kezében a levelet.

– Nee… m.
– Biztosan jót akarnak odafent is. Mert mi azt akarunk. 

Már csak azért is, hogy lássa meg a világ, az új iskola 
nem olyan kis lyukakból áll, mint a régi. Tudja, hogy volt, 
amikor csak felhúzkodták a falakat. Csak hogy legyen. 
Megértem – átmenet. De most már nincs átmenet! Most 
már benne vagyunk! Nincs egy ember, aki ne tudná, a 
saját bőrén ne tapasztalná, hogy itt aztán saját magunk-
nak építkezünk. Ezt higgye el, főmérnök úr. – Szedelőz-
ködött. – Ezt a kis demizsont itt hagyom, reggel csípős 
még az idő. Félre ne értse! Ez vendégszeretet. Három-
szintesre gondoltunk.

– Kétszintes a terv előírás.
– Lehetetlen. Nemcsak az ikerfalu jár ide! Szemből, a 

kompon jön a harmadik! Három falu – három szint! Tes-
sék elhinni. Azonkívül nem tudom, hogyan tetszik gon-
dolni, de mi téglára gondoltunk. Az olajkazánt megvet-
tük, nem gond. De mi nem akarunk betonházakban lakni. 
Vagy nevelkedni. – Szélesen mosolygott az elnök. – Ez 
közös érdek. Nézze, a börtönből elég volt. Nem szellőzik, 
csak tapéta jöhet rá – magának nem kell magyaráznom. 
Többletköltség nem számít. Mi – a zsebére ütött – álljuk 
a vásárt.

– De ne gyerekeskedjen… Minek ez a demizson?
– Csípősek a reggelek. Ennyi vendégszeretet ne szorult 

volna belénk?
Kisurrant az ajtón, mint aki jól végezte dolgát. Lent az 

udvaron raportra rendelte a fiatalasszonyt; ahogy Tamás 
lenézett, középkori kép jutott eszébe – amikor kedvesen 
fenyegetik az isten szolgáját.

Föltépte a borítékot, Kata keze írását már milliók közül 
meg tudta volna különböztetni.

„Nem érdekel. Semmi más, mint maga. Vegye, aminek 
akarja. Annyira közelről látlak, hogy nem tudom elfordí-
tani a fejemet. Nincsen filozófiám. Ma beküldtem a kiste-
lefon párját a gyereknek, hogy tudjon mással is beszélni, 
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ne csak tárcsázzon. Talán a nővérkéjét föl tudja hívni majd. 
Vezetékes, hat szoba hossznyi. Nem kell megijedni, azt ír-
tam rá – Apa. Idáig jutottam. Mit mondjak még? A holnapi 
tárgyalás kettőkor befejeződik, utána lemegyek.

Jobban van valamivel a gyerek, ezt csak azért mon-
dom, hogy ne ezzel legyen állandóan elfoglalva. Tudom, 
hogy ezzel van elfoglalva. Nem emberbaráti szempontok 
vezettek. Csak hogy maga legalább egy kis időre szabad 
legyen.

Tegnap délután elmentem egy társasággal moziba: Ha 
kedd van, akkor ez Belgium… A giccsek giccse. Mindenki 
szidta, csak én nem. Csupa csókolózás meg az a naiv san-
zonvilág, amiben minden benne van. Esztétika nulla. De 
hát a sanzonok – közhelyek. Én csak magát láttam, ahogy 
felém jön. Baromság.

A tárgyaláson koncentráltam, ahogy maga mondaná. 
Azt hiszem, emberségesen jártam el, így kellett eljárnom.

Szemüveges nő, gusztusos, kerekded alkat – tetszene 
magának! – két férfit vádolt. A férfi nemi erőszak kísérleté-
ért már volt bíróság előtt, a főszereplő. A másik egy haver. 
Nem ez a probléma. Csak hozzátartozik.

A szemüveges nő – apácaiskolába járt – visszahúzódó 
alkat, a férje otthagyta, mást keresett magának, magára 
maradt. Elváltak, ő Dunabogdányba került albérletbe, egy 
különálló kisszobába. A munkahelyén ismerkedett meg a 
vádlottal. Ő tisztviselőnő volt, a férfi szakmunkás. A nőnek 
szexuális gátlásai voltak, nyilván a házasság fölbomlását 
ez is elősegítette. De nem itt van a kutya elásva.

Az üzemben olykor-olykor találkoztak, a férfi szépeket 
mondott neki, elhívta találkozóra, egy helyen laktak, ösz-
szejött a parti. Elmentek a helyi vendéglőbe, ahol együtt 
ittak, rendesen; ami nyilván imponált az erőszakos, egy-
szerű férfinak, aztán a férfi elkísérte az asszonykát, és an-
nak saját beleegyezésével, szép rendben hazavágta.

Idáig rendben van.
A férfi természetesnek vette, hogy ha már egyszer úgy 

istenigazából hazavágta, akkor ez egy menetrend, mikor 
is folytatódik?
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Az asszonyka meg magába süppedt, és látta, hogy ha-
mar elvesztette a fejét, kerülte a melósunkat, nem fűlt már 
rá a foga – irodán dolgozott, ahol csak észreveszik az em-
bert előbb-utóbb, ez a rendje –, szóval rühellte az egy éji 
barátságot, nem óhajtott rendelkezésére állni. Az meg csak 
ment utána – pláne ilyen alapélmények után –, meg hát az 
istenke úgy hozta, hogy egy faluba libegtek haza a Magyar 
Vasúton. A férfi faggatta is nagy becsületesen (?), hogy 
mondd meg már, ha nálad nem vagyok jó, mert ezt én 
így nem csinálom (egyébként a férfinak családja, igen csi-
nos felesége van két gyerekkel, mert hát ez az élet, a nagy 
élet), a feleség egyébként megjelent a tárgyaláson, ötször 
különb a szemüvegesünknél, csak nem olyan bonyolult – 
szóval újra le akarta fektetni az asszonykát, aki húzódozott, 
szervusz, majd holnap találkozunk; csak egy ilyen együttlét 
után már ez elég kétes szöveg – a férfi meg ment utána.

Egyik éjjel aztán fölkerekedett – nyilván nagy meséi 
után – egy barátjával, hogy gyere már, van erre egy ribi, 
meglátogatjuk, az udvarra nyílik az ajtó, más kijárat nincs, 
messze a főbérlő, megdolgozzuk egy kicsit… nem hi-
szem, hogy nagyon tiltakozna. A fiatalasszony már aludt, 
arra ébredt, hogy dörömböl ám finoman a Jóska, hogy 
egy percre eressz be. Lényeg az, hogy egy lábnyira ki-
nyitotta az ajtót, amikor is betódult a mi két emberünk, 
és otthon érezvén magukat, udvaroltak a pongyolás úri-
asszonynak. Ő tiltakozott, meg hogy szól a főbérlőnek, 
hogy ne háborgassák, de italt is diktáltak bele, meg ket-
ten is voltak, lényeg az, hogy Józsink valamit törlesztett 
a hiúságán esett csorbán, kedvesen. De ott volt a bök-
kenő, hogy a csendestárs is beszállt, amikor a barátunk 
elhanyatlott, mondván, hogy most jövök én! Az asszonyka 
– mondja – irtózatosan tiltakozott, de hát akaratilag meg 
volt félemlítve és bénulva, úgyhogy el kellett tűrnie, hogy 
ismétlődjék az idegennel.

Na, mármost, a kérdés az volt: megbeszélték-e, hogy 
közösen végeznek vele, volt-e akarati egyezség előtte 
vagy sem? Ez nem teljesen mindegy, mert az egyik három 
évig, a másik hét évig terjedő…
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Megbeszélték? Bosszú? Sértettségből fakadó bosszú? 
A fiúnak pechje volt, mert előzőleg már a dűlőn haza 
akart vágni valakit, s ebből kifolyólag volt egy felfüggesz-
tettje, tehát nem lehet a leányálmok közül való.

Másrészt a vallomásokból arra kellett következtetni, 
hogy a pongyolája övét az asszonyka maga oldotta meg 
fektében, állítólag – kis tétel, nem? –, hogy rendben le-
gyen minden.

A pszichológus szakértő, egy szemüveges muki, na-
gyon sokat beszélt, és rá akarta venni a bíróságot, hogy 
a közös tervezés bűnténye fennálljon. Nem volt buta 
tag, csak nőpárti. Sajnálta a nőt. Érthető. De ennyire utó-
lag sajnálni? A két dromedárt, akik készek voltak, hogy 
adandó alkalommal mindenkit hazavágjanak, ha kezükbe 
kerül – derűsen követték házastársaik. A pszichológust 
ez még jobban ingerelte, nem csoda, hogy a nyakukba 
akarta varrni a közös tervezést.

Egyébként borzasztó és lehangoló. Csak azért írom, hogy 
nem olyan rózsás itt a helyzet. S bár én voltam a vádló, ad-
dig-addig kutakodtam, meg beszélgettem a fiatalasszonyká-
val, míg arra a kérdésre kellett válaszolnia, hogy mért nem 
hívta segítségül a főbérlőéket nyolc méterről. Aztán dula-
kodtak-e? Megdermedtem – ez volt az egyetlen felelete a 
lelkemnek; s ritka dolog, de az ügyész, enyhítést kért.

Ezenkívül azt is elmondta a fiatalasszonyka, hogy volt 
kapcsolata az irodán is, sebtiben, miután ott nincsenek 
fekhelyek, csak íróasztalok.

Na, de ezt csak futólag, ahogy maga mondaná. Isten 
legyen irgalmas híveivel!

Van itt egy nagyobb baj, speciálisabb. Én szeretem ma-
gát. Egyszerűen nem tudok meglenni, nem tudok odafi-
gyelni. Hirtelen elképzeltem, nem amilyen cinikusan itt 
leírtam, hanem a valóságban, hogy maga beállít egy ilyen 
tárgyalásra, és nekem végem van.

Persze nem akarom, hogy végem legyen. De ettől ki 
tud megóvni? Maga éppenséggel nem.

Csütörtök este”.
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Tamás ki akarta tépni magát ezekből a gondolatokból. 
Nekiállt rajzolni, estig rajzolt. Hamar lefeküdt. Hamar fel-
kelt. Reggel elment a tanácsra, beszerezte a csatornázási 
térképet, a villamossági hálózatot, és egész nap dolgo-
zott. Demizson ide, demizson oda – kétszintes iskolában 
gondolkozott, nem is lehet másként. Délután átment az 
elnökhöz, elébe tárta a sirálykönnyű épületet. Az elnök-
nek tetszett, 220 gyerek a hegyekre néz, nyelvi laboratóri-
ummal, biológiai szertárral.

– Nem kell spórolni, csak ez az egy, hogy ne spórol-
junk– mondta az elnök. – Elég volt a börtönökből! – Koc-
cintottak, és Tamás hazament.

A fiatalasszony este kilencig várta. Sóskát hozott föl és 
sült csirkét. Megint leült nézni, ahogy Tamás némán evett, 
izgatta az elnök kedveskedő hepciáskodása. Csak ez a két 
út van? Vagy a hatalmilag beszabályozott tömör-merev el-
gondolás, vagy a helyi trükkök sunnyogó fondorlatossága? 
„Elegünk volt a börtönökből!” Milyen nagy hangon jelen-
tette ki ezt a kihízott elnök, mintha neki aztán semmi köze 
sem lett volna soha a börtönökhöz. Elhatárolni magunkat, 
kis mezsgyén haladni. Iványi az egész tehetségét és életét 
dobta oda – a börtönért. Leegyszerűsítve. Kellett az a bör-
tön? Ha meg kellett építeni, valakinek meg kellett. Ez nem 
elvi kérdés csupán. Ez épület, amit valakinek meg kell szak-
mailag is tervezni. Hogy álljon. S az ő naivitása? Hogy csak 
a feladat? Az jobb? Hogy abszolút tehetséges, az jobb? Az 
elég? Az fölment az alól, hogy mi a tehetség tárgya? Börtön 
vagy iskola? A közszellemet kellene, kellet volna idejében 
és mindenkoron befolyásolni. Közszellem – Tamás dühö-
sen belekanalazott a sóskába, mormogott magában.

– Valami baj van? – kérdezte a fiatalasszony. Arca vidá-
mabb volt, éles orra izgalmassá, széppé tette most, és volt 
benne valami várakozás.

– Á, semmi. Csak magamban dühöngök – mosolygott 
rá a nőre, akinek szétnyílt a szája, belülről figyelte őt. – 
Egyébként azt sem tudom, hogy hívják.

– Mindegy, nem? Egyébként Katinak hívnak, közönsé-
gesen.
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Nem rossz, Kati–II. A combjai olyanok, mint a tökéletes 
húr, csak merő, tiszta agyagból. Mit tud ez a börtönökről? 
Küszködött hamar, bebódult egy délutáni litánián a duhaj 
és bizonyára csinos vadóc karjába, aztán a templomkert-
ben elkezdődött a haddelhadd. Anyagi. Tudja a csirke hú-
sát, a hímzett fekete virágok pénzértékét, a gyerek haját 
biztosan tökéletesen meg tudja mosni. Nem tud a világpo-
litikáról. Sem az országpolitikáról. Gondolja, nem rá tarto-
zik. Ért valamihez, a lét alapvető dolgaihoz, teste van, ami 
tehetséges, igazi test, teszi a magáét, leéli a belül hánytorgó 
életét, és bevégzi biológiai sorsát, kendőben vagy ezzel a 
zegzugos hajával. Hát ő, Tamás, mást csinál? Nem a bio-
lógiáját és tehetségét éli végig anélkül, hogy ennek bármi 
társadalmi vonatkozása lenne? Ugyan – társadalmi vonat-
kozás. Kiket ítéltek el, kiknek épített Iványi börtönt? Talán 
csak közönséges bűnözőknek. Nyilván nem az ország 
színe-java települt a kis bánrévi börtönbe? Mit mondhatott 
volna Iványi? És hitt abban, hogy kellenek ilyen börtönök, 
mindenütt kellenek. Vannak országok, ahol nem építenek 
börtönöket? És az jobb, ha nincs halálos ítélet? Meg lehet 
változtatni ezeket a Kata által leírt vadorzókat, hogy kijőve 
a talán éppen olyan börtönökből, mint a bánrévi, ne ott 
folytassák, ahol elkezdték? Találnak majd mindig megfe-
lelő áldozatot. Mert a tetthez mindig két fél kell: gyilkos és 
áldozat. Melyik a bűnösebb, melyik az okozó. Pontosan 
előre tudni kellett volna Iványinak, kiknek építi a börtönt? 
De ha mindig mindenki kívül áll, hogy történik valami? Ő – 
kívül áll, nemde? De hol? Miben áll? Mocsárban vagy sze-
mélyes talapzaton? Az építőművészek saját halottjuknak 
fogják tekinteni? Vagy Kistomi meg Éva? Saját halottunk – 
fogják szomorú fejjel mondani, amikor már, ha isten adja, 
meggörbült öreg körmökkel fekszik egy szépen vagy dur-
ván összeácsolt koporsóban? Kihez tartozik így, magához, 
a két gyerekhez, a börtönépítő Iványihoz – remélhetőleg 
az is ott fog berúgva könnyezni nyolcvanévesen –, ehhez 
a nyomorúságos néphez vagy éppenséggel ehhez a teli 
őrültségű, teli tisztaságú Katához, aki reszketeg öreg fejjel 
bólogat majd a nagyszerű és hamar lebonyolítandó teme-
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tésen? Milyen szép ez a nő, istenem, és… maga is, vele mi-
lyen szép! Hogyan emeli saját lehetőségeinek a szintjére 
ez az őrület, mert Katában valami elementáris gond-játék 
tombol! Milyen igazi ez a nő!

– Ideges ember maga – vetette oda a fiatalasszony. 
Nem kell… – Lesimította a kezét a térdén, úgy ült ide be, 
mintha csak arra várna, hogy azt mondja, nahát, akkor 
fönn is maradhat, Kati.

– Ne mondja! – Leejtette a csirkecomb csontját, kop-
pant a zsírosan fénylő tányéron.

– De mondom. Enni sem eszik nyugodtan, csak az agya 
jár. – Fölkelt, megint húzkodta magán a tenyerét, talán 
a zavar izzadtságát törölve, odajött az asztalhoz. Tamás 
fölnézett rá, az asszony állta a tekintetét. Most nem sün-
dörgött el a szemével, egyenesen rámeredt. Tamás ügyet-
lenül beleszaladt a nézésbe, bedőlt ennek a pillanatnak, 
mert volt benne valami az elveszett múltból, hogy egy-
szerre otthon érezhette magát az ember; a régi Kertvá-
rosban, a kis utcák nagy, virágos palánkkerítései mögött, 
valami nem létező tornácon, ahol abszolút béke van, és 
az udvar földjének erős szagú szabadsága. A gyerekkor 
szabadsága. Ezé a Katié itten, meg a saját abszolút hívő 
szabadsága.

– Na, nem volt igazam? Megint gyürködik a postás. 
Mondja, magának hány szeretője van?

Táviratot hozott Katától. – Nem bírok menni, ne is hara-
gudjon, de – ennyi volt. Tamás tartotta a kezében a szét-
tépett zöld borítékot, ezerszer átütött betűivel, érezte is 
Kata vívódásának a súlyát, meg a választatlan hülyeségét. 
Ingerült lett.

– Hozott a maga elnöke valami demizsont…
– Ó, én nem bírom inni azt a piros bort!
– Honnan tudja, hogy az van benne?
– Csak úgy gondolom, az van neki.
Persze, csak megivott két pohárral, húzódzkodva, tatár-

arcát el-elnyitotta nevetésre, adom is nem is igazi hangu-
latban, levitte az edényeket, aztán olyan természetességgel 
feküdt Tamás ágyába, mintha eleve elrendelt dolog lenne. 
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Olyan volt, mint az eleven kagyló, szoros és befogadó, 
szétfeszíthetetlen és adakozó. Nem is személyre vonat-
kozott ez, hanem magára az életre, a körülfekvő tájra, he-
gyekre, Duna-vízre, erkölcstelen tisztaságában, biológiai 
természetességében. Ahol nem különbözik a kő az ember-
től, de a virág sem, meg a nedves állat. Isten szerelmese 
– ez villant át Tamás agyán –, ennyi eleven anyag, ennyi 
öntudatlan magaátadás a visszafogottság maradék em-
beri passzivitásával. Nem élvezetből tette – ez volt ő maga. 
Combja, nyaka úgy adódott, mint a valóságban, nem kel-
letően. Az éjszakai kertben madarak rikoltoztak, olyan vad 
tél végi erővel, mintha a paradicsomban élnének. A csend 
nem darabolódott mondatokra, hanem a helyzetek törzsi 
igazságát hirdette – ez egy férfiú meg egy nő. Tatárarca 
megfeszült és fölengedett, természetes görcsökben, a ma-
dár pitty-pittyek és a közeli erdő fülelésében. Tavaszodott.

Kati csak a hajnali cigarettánál szólalt meg, mélyen a 
párnába esve, haja laza koronájában, ahogy lefesthették 
volna a jobbra érdemes középkoriak.

– Te… – meleg volt a hangja, mint a tej – te… tudsz épí-
teni háromszintest is…

Tamás másnap elköltözött. Nem csinált nagy hűhót be-
lőle, de bódultságában nem akart női kémeket tartani az 
ágyában, a turistaszálló rideg és kopár fapolcos helyisé-
gébe költözött. Itt nem volt semmi. Se csirke, se Kati, kel-
letlen és tűnődő gondnok csak, aki azt mondta, hogy ha 
meleget akar enni, bizony le kell mennie a faluba.

– Reggelire egy teát tudok adni, de a kenyeret nem 
ígérhetem.

Tamás dühösen dolgozott, minden jókedvét elvette 
a helyi bűnszövetkezet, noha tudta, hogy Kati csak kis 
eszköz ebben, nem lényeges. De már nem ment úgy a 
munka. Aztán vissza is szaladt volna Katihoz, hogy fölvi-
lágosítsa, miben van benne, de érezte, városi komédiás-
hoz hasonlítana. Benne él csak, amit ráfog az emberekre, 
hogy szeplőtelenek, kitártak és veszendők.

Összecsapta csak, amit tudott, már nem is érdekelte 
igazán – látta, helyi itt minden, még az ágy is. Aztán két-
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ségbeesett, hogy ezektől hagyja zavartatni magát, ezek 
különben is itt pusztulnak el a világ végezetéig. Újra-
kezdte a munkát, kiirtva magából minden előítéletet. Csak 
gyerekek jártak a fejében, akik kinéznek az iskolaablakon.

– Na, csakhogy megtaláltam – mondta Kata, ahogy 
beállított a rideg turistaszobába. Bőrruhában volt, erő-
sen szedte a levegőt. Arca, a kreol szín most fölpiroslott, 
a szkájkabátot egyetlen kanyarintással ledobta magáról. 
Úgy nézett ki, mint egy ázott ürge. – Esik ám, ha nem 
vennéd észre. – Tamás most nézett ki az ablakon, és az 
eső-hó cseppfolyósan csordogált az ablakon. – Különben 
is rosszul mondta. A busz a túloldalon jár.

– Mondtam, hogy erre csak vonat jár, és aztán busz!
– Mindegy. Nem beszélve a buszról, ami persze to-

vábbvitt. Végigszaladtam az utat, hogy elérjem a kompot. 
És féltem, az az igazság. Hogy előugrik az én két embe-
rem, és akárhogy kiabálok, azok aztán elintéznek. Így sza-
ladni! – Barna garbója nyakát huzigálta.

– Fölmutatta volna az igazolványát – kérem én a ható-
ság embere vagyok!

– Mire fölmutatom!
– Hát maga megszokta a vidéket, nem?
– Nem szoktam meg, ha tudni akarja, de megyek is 

vissza. Van még vonat, nem?
– Van valamikor tizenegykor. Legalább üljön le. – Ta-

más közel lépett, Kata elhúzódott, patentre járó gombjait 
gombolgatta.

A falu szélére mentek, ahol az erdő kezdődött. Az ab-
lakok zsalura zárva, néhol fénylett ki egy kis televíziófény. 
A hó itt magasabban állt, a zegzugos utcák csapjait tőből 
körülvette. Csak a sütőműhelyből szállt fel az illatos pára. 
Az utcák kihaltak voltak, mint egy filmben.

– Látja, ez a baja magának – mondta Kata, közben kö-
zel hajolt a férfihoz –, ezt a naiv hangulatot keresi. De 
ezzel mire megy, barátocskám? Ezt hagyja ott a Kertváro-
sában, a napraforgós villájukban! Modern korban élünk. 
Gondolkozni, tenni kell, nemcsak beleérezni valamit a 
világba!
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Fehérre festett kerítések mellett mentek el. Egy-egy em-
beri erőfeszítés mindennapi munkája virított a rendbe ra-
kott kerteken. A kút mellett szakszerű betont öntöttek, az 
üvegveranda fakeresztjei festve világítottak.

– A huszadik században élünk, barátocskám! – Tamás 
megfogta Kata kezét, olyan nedves volt, mint az iskolás 
lányoké.

– Ne örüljön. Rossz a vérkeringésem. Jéghideg, mi? – 
Bárgyún kiszolgáltatva és ellenkezve állt ott a dermedt 
faluban, maga is iszonyatos testi valóba dermedve. Meg 
csókba. Csókja csak ijedt kitárulkozás volt, beleveszés a 
megoldhatatlan belsőbe.

– Na, hagyjon… – mondta Tamásnak és kiszakította 
magát a teljes vaksötétből. – Azt hiszem, megy a vonat.

Tamás az órájára nézett, már csak tíz perc volt. Nekivág-
tak a vasúti síneknek, melyek az üvegtetős állomás távoli 
fényébe vesztek.

– Azt akarja, hogy direkt lekéssem – mondta Kata. És 
megszaporázta a lépteit.

– Úgyis késik, eléri, nyugodtan lehet.
– Az biztos. Magától nyugodtan.
Ebben az is volt, hogy Tamásnak mindenáron itt kellett 

volna tartania, meg az is, hogy küldje már, idejében. Az 
égen nem látszott semmi. Sűrű gomolyok fedték, a hideg, 
télies csillagok visszahúzódtak a láthatatlan semmibe. 
Itt-ott fölcsillantak, jelezve, hogy másutt is lehet ember 
a világban. A gomolyagokon át, iszonyú messzeségben, 
halványan pislákoltak.

– Maga ebben is hisz. Mindig olyanban hisz, ami lehe-
tetlen. Értse már meg… Azokon hiába vannak vagy volná-
nak emberek – soha el nem érjük őket!

– Az amerikaiak fellőttek egy olyan rakétát, amely el-
hagyta a mi bolygórendszerünk vonzáskörét. A rakétába 
olyan emblémát szerkesztettek, amelyiken Ádámot és 
Évát ábrázolták – két embert, emberpárt, hogy finoman 
fejezzem ki magam, aztán olyan számjelzést véstek, ami-
ből kiderül, hogy milyen az emberi logika.
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– Fütyülök az amerikaiakra. Meg a megfejthető szám-
rendszerre! El tudom képzelni, hogy a gyerekeit is ilye-
nekkel eteti. Mikor ébred már föl, itt élünk a földön, és itt 
fogunk meghalni.

– Látja ez igaz. Szeretem a feleségemet.
– Na, ez gyönyörű vallomás!
– Tényleg. Okos, velem van, inspirál. Még főz is. Maga 

biztosan nem tud főzni.
– Nem is óhajtok a feleségével versenyezni.
– Nem azért mondom. Olyan ostoba maga.
Hallgattak. A sütőműhelyből illatos, vastag pára szállt. 

Tamás gondolta, egye meg ezt a fene. A nagy köves, or-
mótlan utcákon egymásnak dőltek.

– Na, és mi van a feleségével?
– Mért olyan dühös rá?
– Nem érdekel, érti, nem érdekel! Aki képes volt magá-

nak két gyereket szülni anélkül, hogy tudná, mit csinál, az 
nem érdekel. Csak szülte, szülte őket, hogy aztán biztos 
legyen a dolgában. Tudta, kit tart meg. Egy ilyen – balekot!

Kata előreszaladt. Aztán leguggolt egy osonó macská-
hoz, azt próbálta magához édesgetni az egybefonódó sö-
tétségből. A macska nem állt rá, mindig továbboldalgott.

– Szóval… Mentünk a gyerekekkel az erdőben… Kistomi 
még három éves sem volt… aztán zörgés támadt, és én azt 
mondtam, nem kell megijedni, biztosan tündérek járnak 
az erdőben. Itt is tündér, ott is… szaladtunk a virágok kö-
zött.

Kistomi is lelkendezve utánam futott, hogy megkeresse 
őket. Az anyjuk leintett minket – pedig még a tizenhárom 
éves Éva is velem futott. – Nem kell futnotok. Nincsenek 
tündérek. Apa csak viccel.

Kata csak hallgatott. Csöndesen lépegetett a férfi mel-
lett, lábait úgy dobta, mint a hanyag katona. Tamás rá-
gyújtott, a gyufa kénszaga orrba ütötte, mélyet szívott a 
cigarettából.

– Maga egy hülye – mondta Kata, és megállt vele szem-
ben. Tamás átfogta, de a nő undorodva kifordult. Ezzel 
jön. – Lassan előrement, bevárta Tamást. Megállt mellette 



124

szorosan. – Az én férjem legalább egy jellem volt. Most is 
visszamehetnék hozzá.

– Mért nem megy? – Tamás nagyot szívott a cigarettá-
jából, legszívesebben az arcába dobta volna a parazsat.

– Az nem tudna így más nővel bóklászni. Mi vagyok 
én magának? Egy idegen. Az tudta, mit akar. Velem élni, 
elköteleztük magunkat, testvérek voltunk, mint a maga 
holdbéli utasai.

– Csak?
– Nincs csak. Azt akartam, hogy magában is próbálja 

ki, mit bír. Meg az, az igazság… szóval ült a kanapén, irtó 
tehetséges volt, csak nem tudta magát kiadni. Azt érez-
tem, hogy ott ült – művészember volt, nem úgy, mint 
maga! – Ezt megvetéssel dobta oda a nő Tamásnak. – 
Szóval nem tudta megfesteni, amit akart. Meg hát megállt 
a levegő. Magában túl sok az élet. Unalmas volt, ez az 
igazság. Tiszta, szent, de unalmas. Maga meg – megy az 
utcán, jár-kel, el tudom képzelni, hogy ezt a kis asszonyt 
is lefektette már, aki nem akarta megadni a maga címét a 
turistaszállóban. Úgy nézett rám, mint a gyilkosra. Maga 
mindenkiben lát valamit. Magából az élet sugárzik. De ez 
jellemtelen! Maga…

Kitárt szájú csókja őrjöngő magányosságban szívta be 
Tamás leheletét. Moccanatlanul dermedt a tél hóvirágos 
fái közt. Mintha nem volna jelen. A vonat nagyot visított.

– Van egy macskám… Az olyan, mint maga. Engedi, 
hogy szeressék. Szeretteti magát. Ilyen zöld szeme van, 
nézze – mutatta a hideg kézfejét. – Összevissza karmolt. 
Játszik. De mindig szüksége van rám. Ráfekszik a mel-
lemre, azt se tudom, hogy dobjam ki. Már arra gondol-
tam – na, hagyjon már –, már arra gondoltam, elviszem 
vidékre az egyik nagynénémhez. Az a macska… szóval… 
– Elhallgatott, tele szájjal fölmeredt a csillagokra, nézte 
hideg tekintettel őket a csók közben. Mintha unná, még 
a szemét is forgatta. Vagy mintha nagyon magában pö-
rögne, macskák és csillagok között. Élő és holt között. 
Aztán megint kiszabadította magát Tamás karjai közül. 
– Úgy sajnálom azt a macskát. Bercinek hívom, mert hát 
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Berci. Szerettem volna megszabadulni magától. – Vissza-
fordította a fejét, szájával kereste a férfiét. A falu magában 
állt, a század nagy kiterjeszkedésében, kenyérszag szállt, 
a Duna jéghideg dermedtségben folyt. – Maga… – Aztán 
megint elveszett a hang a száj meleg öblében. – Én nem 
– visszahullott a csókba. Kőhomloka fénylett a távoli lám-
pák hideg neonsugárzásában, keze olyan volt, mint egy 
iskolás lányé. – Na, ezt magának köszönhetem – mondta, 
ahogy fölment a turistaszállás meredek lépcsőin. – Nem 
hiányzott.


