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Előszó helyett
Kiadványunkban a Kosztolányi kritikai kiadáson dolgozók által szerkesztett
www.kosztolanyioldal.hu honlap szépirodalmi pályázatának munkáiból közlünk válogatást. A kiírás
szerint olyan művekkel lehetett jelentkezni, melyek szellemükben fölidézték Kosztolányinak vagy
egy-egy művét, vagy életrajzi epizódjait. Az összesen mintegy 115 beérkezett írást egy nyolc főből
– irodalomtörténészekből és a rokon szakmák művelőiből – álló zsűri értékelte. 1 A
legkiemelkedőbbnek ítélt alkotásokat 2011. május 27-én, a Hadik Kávéházban tartott „Kosztolányi
– újragombolva” című esten olvashatták föl azok szerzői.
Célunk volt bemutatni Kosztolányi örökségének megjelenését kortárs művekben, illetve
újabb alkotások létrehozására kérni fiatal és érett, kezdő és már a szakmáját évek, sőt évtizedek óta
művelő költőket és írókat, határon innen és túl. Mindezzel az alkotó módra fölfogott
tudományosság eszméjét is követni kívántuk, hiszen a kritikai kiadás szigorúan filológiai jellegét,
valamint a szépirodalom kreatív lendületét szerettük volna egymással kölcsönhatásba hozni.
Legnagyobb örömünkre pályázatunk nagy népszerűségnek örvendett, s újra kiderülhetett,
hogy az irodalom és Kosztolányi szeretete még mindig erősen él sokunkban.

Arany Zsuzsanna,
a www.kosztolanyioldal.hu és a jelen kiadvány szerkesztője, a pályázat kiírója

1 A zsűri tagjai voltak: Arany Zsuzsanna, Feldmájer Benjámin, Józan Ildikó, Kalmár Éva, Krusovszky Dénes, Lőrincz
Anita, Parádi Andrea, Takács László. Munkájukért ezúton is köszönetet mondunk.
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Szegedy-Maszák Mihály köszöntőbeszéde a Hadik Kávéházban
megrendezett esten, 2011. május 27-én 2
Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a megjelenteket. Tavaly indult Kosztolányi Dezső
műveinek kritikai kiadása, a Kalligram Kiadónál. Az Édes Anna című regényt Veres András
rendezte sajtó alá, aki már 1992-ben közreadta e műnek minden korábbinál hitelesebb kiadását.
Arany Zsuzsanna azokat a följegyzéseket adta közre, amelyek segítségével a költő akkor érintkezett
a környezetével, amikor már nem tudott beszélni. Ezt a két kötetet követte ebben az évben az
először 1933-ban megjelent Esti Kornél című kötetnek Tóth-Czifra Júlia és Veres András által
készített kritikai kiadása, valamint Kosztolányi spanyolból készített fordításainak gyűjteménye,
Végh Dániel alapkutatásainak eredménye. A sorozat sokat köszönhet Józan Ildikónak, aki már
eddig is több kötet előkészítésében döntő szerepet játszott, és a franciából fordított költeményekkel
foglalkozik. Remélhetőleg még 2011-ben meg fog jelenni A véres költő, Takács László szakavatott
közreadásában, és folyamatban van további köteteknek az előkészítése.
Kosztolányi életműve nemzeti örökségünk legjavához tartozik. Időszerűségét bizonyítja az
Arany Zsuzsa által meghirdetett pályázat, amely tapasztalt és kezdő alkotóknak egyaránt
lehetőséget adott arra, hogy alkotásaikkal kapcsolódjanak e kiemelkedően jelentős költő s prózaíró
munkásságához. Gömöri Györggyel évtizedekkel ezelőtt Cambridge-ben elég sokat beszélgettem
Kosztolányi Dezsőről, s talán csekély mértékben az én ösztönzésemnek is része lehetett abban,
hogy ő is írt verset e pályázatra (Németekkel teázva, 1931-ben). A bírálók által legjobbnak ítélt
pályamunkák felolvasása előtt csupán néhány szót szeretnék mondani bevezetésként.
Legyen szabad néhány utalással arra emlékeztetni, hogy Kosztolányi már a múltban is
sokakat ösztönzött szépírói alkotásokra. Legkorábban talán Márai Sándor írt olyan rövidebb
elbeszéléseket, amelyek kifejezetten az ő hatását mutatják. Márai ezt maga is elismerte, tehát nála
tudatos nyelvutánzásról beszélhetünk. Valamivel később a fiatalon meghalt Örley István is írt olyan
elbeszéléseket, amelyekben érzékelhető Kosztolányi ösztönzése, és ugyanez mondható Ottlik Géza
némely rövidebb történetéről. Ismeretes, hogy mindketten értekezőként is foglalkoztak Kosztolányi
műveivel.
Versei is jelentékenyen hatottak Radnóti Miklósra, Dsida Jenőre, Jékely Zoltánra, később
Tandori Dezsőre, aki szintén többször közölt jelentős esszéket Kosztolányiról. Sőt, Weöres Sándor
bizonyos műveiben is jól érzékelhető a szintén tudatos kapcsolódás.
Egy kiváló pályatársam, Kállay Géza – aki jelentős tanulmányokat írt a regényekről –
egyszer azt mondta nekem, hogy a regényeket ugyan nagyra becsüli, ám az Esti Kornél
értékelésében nem egészen tud velem egyetérteni. Lehet, hogy igaza is van, de tény, hogy az Esti
Kornélról írott szövegeknek kifejezetten nagy visszhangja lett az idők folyamán. Elsőként kellene
említenem valakit – talán nem mindenki ismeri őt –, akinek a korai elbeszélései, amelyek nagyrészt
Kosztolányi ösztönzésére jöttek létre, 1967-ben, a párizsi Magyar Műhely kiadásában jelentek meg.
Karátson Endréről van szó, akinek munkásságáról Hites Sándor készített monográfiát, melyet éppen
tegnap mutattunk be az Írók Boltjában. 3 Lelkigyakorlat című könyve Székely Boldizsárral közösen
írt műként jelent meg, ám e másik szerzőt Karátson Endre találta ki. Később, a rendszerváltozás
után, Magyarországon is hozzáférhetővé vált e mű. Karátson Endre jelentős irodalmár is, és számos
tanulmányt írt Kosztolányiról. Egyéb műveiben is állandóan – ha szabad így mondanom –
rögeszmésen emlegeti nagy elődjét. Ismert például olyan elbeszélése is, amely Kosztolányi egyik
korai, 1908-ban keletkezett történetének, az Ozsonnának az átírása. Eddig két kötetben megjelent
önéletrajzi művében, az Otthonokban is állandóan hivatkozik Kosztolányira. Karátson Endre 1956ban elhagyta Magyarországot, majd Franciaországban élt, s egyetemi tanár lett. Doktori értekezése
a Nyugat költőivel foglalkozott, s elég erős átértékelést kezdeményezett. Magyarországon azonban
2 Szerkesztett változat.
3 Hites Sándor: Karátson Endre, Pozsony: Kalligram, 2011. A kötetet Szegedy-Maszák Mihály mutatta be, 2011.
május 26-án, az Írók Boltjában – A Szerk.
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mérsékelt volt e franciául írt könyv hatása, hiszen kevés példány jutott akkor el hozzánk. Karátson
az úgynevezett első Nyugat-nemzedékből elsősorban Kosztolányit emelte ki.
Napjainkban kevesen tartják számon Császár Istvánnak a Gyilokjáró című, 1985-ben
megjelent kötetét. Kissé méltánytalanul elfeledett szerzőről van szó, akinek ez a könyve szintén az
Esti-történetekhez kapcsolódik. Ugyanebben az évben jelent meg Garaczi László Plasztik című
kötete. Az Egy lemúr vallomásai című sorozatból pedig – melyből a Mintha élnél volt az első,
1995-ben – a második 1998-ban Pompásan buszozunk! címmel látott napvilágot, végül a harmadik,
az Arc és hátraarc 2010-ben jelent meg. Császár István és Garaczi műveinek az Esti Kornélhoz való
kapcsolódásáról írt kiváló tanulmányt néhány éve Szilágyi Zsófia, aki szintén Kosztolányi legértőbb
értelmezői közé tartozik, és a kritikai kiadás munkálataiban is résztvesz. Említett tanulmánya A
féllábú ólomkatona című, 2005-ben, szintén a Kalligramnál megjelent kötetében is olvasható, „A
»feltámadó« Esti Kornél (Esti Kornél, Rév Zoli, Lemúr Miki)” címmel.
Tavaly jelent meg Esterházy Péter Esti című kötete. Még akkor nem jelent meg az én
könyvem, de két fejezetet, mely az Esti Kornél-történetekkel foglalkozik, előre odaadtam neki. Sőt,
még az Esti Kornélról írt történetek olyan különböző változatainak adatait is elküldtem, amelyek
különféle lapokban jelentek meg. Esterházy Péter igen tüzetesen tanulmányozta ezeket a
szövegeket, mielőtt az Estit befejezte volna. Az ő életművében természetesen nem ez az első példa
a Kosztolányihoz való kapcsolódásra, hiszen a Függő nagyrészt Csáth Gézáról és Kosztolányi
Dezsőről szól, és más műveiben is rengeteg áthallás található.
E rendezvényen az én föladatom pusztán arra korlátozódik, hogy köszöntsem Önöket.
Visszaadom a szót Arany Zsuzsának, a mai este szervezőjének.
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Krusovszky Dénes: A görbe gríz 4
– megjegyzések Kosztolányi lírájának mai olvasatához –
„Lámpással kell keresni az olyan magyar versolvasót, aki ne szeretné Kosztolányit.”
Nemes Nagy Ágnes kezdi ezzel a mondattal saját (és generációja) Kosztolányi-élmény változását
vizsgáló esszéjét. Szentenciaszerű kijelentése, amit aztán majd laposan szétszálaz, ha így
önmagában vesszük, ma is érvényes. Annál is inkább, mivel finom csellel nem azt állítja, hogy a
versolvasók a Kosztolányi-verset szeretik, hanem magát Kosztolányit. „Ha váratlanul elhangzik a
neve valahol – mondja –, minden arcon átfut egy kis derű, mintha ki-ki egy kedves, családi
emlékére gondolna, vagy egy friss, tengerparti utazásra. Népszerűsége intim, személyes, és hogyne
volna az, hiszen maga volt a személyes szeretetreméltóság, két lábon járó cáfolata annak a felfelmerülő lélektani elméletnek, miszerint a művészet kompenzáció, hogy a művész életbeli
hátrányait, fogyatékosságait egyensúlyozza művével […]”. De valóban hat-e még a Kosztolányialak szépsége, az általános iskolától kezdve fejünkbe vert fogalommal jelölt homo aestheticus
kisugárzása? S ha igen, jót tesz-e mindez a verseknek (a prózáról majd külön ejtsünk szót) vagy
éppen árt nekik? Erre nyilvánvalóan nem itt és most akarjuk megtalálni a választ, annál is inkább,
mivel egyértelmű válasz nem is igen létezik, mindenesetre az üdén tragikus és játékosan komor
Kosztolányi lírából imitt-amott kilógó súlyos lólábakat nem lehet nem észre venni, a kérdés csak az,
hogy felbotlunk-e bennük, vagy egy ügyes mozdulattal átlépünk rajtuk?
Tandori Dezső keveset idézett, de fontos Kosztolányi-esszéiben mintha ez utóbbira tenne
kísérletet, vagyis, mintha egy működőképes századvégi Kosztolányi-olvasás érdekében írná körül
saját (hangsúlyozottan személyes és éppen ezen keresztül közérdekű) Kosztolányi-vers élményét, a
befogadás szinkronicitásában megragadva azt. Olvasónapló jellegű írásai éppen azáltal válnak
jelentőssé, egyedivé, hogy a reflektált hiányérzet és elbizonytalanodás mögött egy, a hagyomány
béklyóitól (amennyire szükséges és lehetséges) megszabadult befogadó őszinte érdeklődésével nézi
végig a költőelőd verseit. A New York, te kávéház, ahol oly sokat ültem… kezdetű költemény nyitó
sorai kapcsán például a következőt jegyzi le: „Engem mindannyiszor megindítanak ezek az
önszeretetet legyőző sorok; és egészen egyszerű fájdalmuk, mely annyi más, nyers elemet is görget,
arra a hiányra döbbent, amit egy mai igényeinknek megfelelő, mértéktartó és radikális
»Kosztolányi« nemléte jelent.”
A mai, a mértéktartó, a radikális hiányára utal, más szavakkal Nemes Nagy is fentebb
idézett esszéjének folytatásában, amikor a következőket mondja: „Semmi sem áll messzebb
Kosztolányitól, mint az ő korában is már felerősödő szemantikai kín, a későbbi huszadik század
kételye a szóban, a nyelvben, az a felismerés, hogy az emberi nyelv eleve, a ráépült költői nyelv
sajna úgyszintén, meghamisítja a belső világot, egyáltalán a világot, amit pedig kifejezni hivatott.
[…] Az erősen verbális alkatok derűlátása fénylik a Kosztolányi-versen – s mi későbbiek a
derűlátás e fajtájában is megcsökkentünk.” Érdemes ezt a Nemes Nagy-i gondolatot összevetni
Margócsy István 1995-ös, elhíresült és sokat hivatkozott esszéjének („névszón ige”)
alapmeglátásával a hetvenes-nyolcvanas évek magyar líratörténeti paradigmaváltását illetően: „a
nyelvkritikus költészet […] a szavak jelentésének elkopásával és elértéktelenedésével
szembesülvén, a szavak önálló poétika szerepét fogja korlátozni, s a szavak körülírására, egymás
közötti összefüggéseire, kontextusára, azaz a mondatokra fog koncentrálni. A szavak szerepét a
mondatok fogják átvenni.” A szavak és a mondatok ilyen viszonya a Margócsy-esszé megírása óta
eltelt tizenhat évben sem változott (vagy legalábbis nem visszájára), tehát jogosan merülhet fel a
kérdés, hogy a szóközpontú Kosztolányi-líra folyamatos újraolvasását (a kötelezettségen és a
klasszikusoknak kijáró érdeklődésen túl) mi tarthatja fönt?
Nemes Nagy ugyanezt a kérdést a következőképpen tette fel: „mit szeretek ma benne?” s
4 Elhangzott 2011. május 27-én, a Hadik Kávéházban megrendezett esten.
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rögtön meg is válaszolta: „Kettőt. Az érzelmességét és a tragikumát.” Tandori pedig, esszéinek két
gyakori felkiáltásán („csodálatos hibák!”, „mennyi kifogásolhatóság!”) keresztül jut el a
Kosztolányi-olvasás nyugvópontjára, amikor azt mondja: „itt nem lehet – ahogy egy gyászmenetet
sem lehet, ahogy a gyászt sem szabad – esztétikai kánonok szerint megítélni semmit. Mivel mégis
így kell eljárnunk, az a középút marad, hogy ezek a versek önmaguknak szabnak törvényt, ahol
ezek a kétes eszközök a tökéletességet jelentik.” A kétesből felépített tökéletességben állna tehát a
Kosztolányi-líra máig kitartó ereje.
A prózával kapcsolatban ugyanakkor úgy tűnik, mintha a kétes szerepe sokkal kevésbé
lenne központi elem. Nem is véletlen tehát, hogy a ma élő Kosztolányi-hagyomány inkább a prózai
szövegek felől építkezik, elsősorban is az Esti-novellák fragmentáltabb, kevésbé lekerekített,
kihagyásos szerkezetének otthonos réseibe befészkelve magát, ahogy ezt egyebek mellett Esterházy
Péter közelmúltban megjelent Esti-kötete is jelzi.
Létezik tehát egyfelől Kosztolányi lírai életművén belül, de még inkább a lírai és a prózai
életmű darabjai között felcsendülő Kosztolányi-kettőshang, mely, ismét Tandorit idézve: „nem azt
rejti, hogy az avuló kifejezésmód mégis milyen rokonszenves »tartalommal« párosul. Pontosabb
meghatározás akkor már, ha a kétes eszközök mellett és ellenére jelentkező kétségtelen […] értékek
hatnak ránk.” Vagy ahogy Tolnai Ottó a Költő disznózsírból című nagyszerű interjúkötetében
megfogalmazta (és rögtön saját élettörténetébe integrálta a Kosztolányi-hatást): „Otthon aztán én is
hajlítgatni kezdtem mindent, húgom gerincét, a mestergerendát, gledicsiából próbáltam csinálni
görbebotot, einsteini igyekezettel próbáltam mindent a Mindenséghez görbíteni, ám minden eltörött
a kezem alatt, csak a grízt sikerült elgörbítenem, mintha már akkor megsejtettem volna Kosztolányi
nagy, einsteini, beuysi fordulatát a magyar költészetben, mármint: a görbe grízt!”
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Arnóti Sárközi Zoltán: Barátok
A Feneketlen-tó keleti részén, a Kosztolányi Dezső tér Bartók Béla út felőli oldalán, kis
kulcsmásoló műhely van. Szerénytelennek tűnik a tó e földrajzi szövegkörnyezetben való
meghatározása, mert azt a látszatot igyekszik kelteni, mintha legalábbis a Nagy Tavakhoz lenne
mérhető. Pedig nincs így. A tó, talán futballpályányi csupán, igaz szabálytalan, vadregényes
csipkézetű parti szegéllyel, de bizony kicsike. Így tehát marad az, hogy a legenda lefelé, a
mélységéhez adja hozzá túlzásait. A szóbeszéd pillanatnyi állása szerint, a tó mélysége negyvennegyvenöt méter. Nádassal, vadkacsákkal, szoborszerű mozdulatlanságban, botjukba kapaszkodó
horgászokkal és az őket makacs kitartással fürkésző közönséggel . Színház ez a maga módján, ahol
főszereplő és statiszta egyaránt átérzi azt a termékeny pillanatot, amiért érdemes bármit is
csinálni… De kanyarodjuk vissza a kulcsmásoló műhelyhez. Abban az apró és csakis álldogálásra
berendezett műhelyben segít nagyapjának Pista, majd minden nap, az iskolából jövet. Dolga
egyszerű, bizalmi. A kész kulcsokat kell kivinnie, a megadott címekre. Szereti ezt a munkát és
büszkeséggel tölti el az érzés, hogy, mint a tenyerét, úgy ismeri a környéket. Úgy, ahogyan talán
senki más, illetve hát még a postás – gondolja ilyenkor, hogyha nagyon őszinte akar lenni. A
műhely, az ebéd és egy elgondolkodós, könnyed hanyatt dőlés mámoros félórája után, lassan
megtelik néhány emberrel a környékről, akik tudják, hogy minden délután, pontban négy órakor,
feltűnik a Kornél, aki addigra, éppen túl van napi második kapucínerjén, amit rendszerint, a nemrég
újra megnyitott Hadik Kávéházban fogyaszt el.
Hogy elfogyaszt, az talán nem fejezi ki a lényeget, hiszen az feszes forgatókönyv alapján
végzett rituális munka. Több mozzanata van. Az első, a kávé megrendelése. Állva, csakis állva,
hosszasan gondolkodva, mintha minden alkalommal mást szeretne, hogy hozzanak a számára,
ízlelgetve a rövidesen elhangzó szavakat, büszke fejtartásával, engedékenyen felvilágosítja a
kisasszonyt, aki jól ismeri a dolgok menetét, így ő is része és részese a szertartásnak, hogy ezúttal
egy kapucínert rendel, egy pohár, nem túl hideg csapvízzel. Ekkor még mindig nem ül le, hanem
most következik a séta a karzatra. Nem bújt-e meg ott esetleg egy-két olyan ismerős, aki nincs vagy
nem lehet az aznapi leltárban? Azaz, vagy hiányzik vagy fölöslegesen volna itt. Azt ugyan senki
nem tudja, hogy mi történne ez utóbbi esetben? – Kornél egyszerűen elküldené vagy csak átnézne a
szerencsétlenen, azzal a kétségbeejtő tekintettel, ahogyan kétségbeejteni csak a Kornél tud. Ilyenre,
szerencsére még nem került sor.
A karzatról lefelé jövet, egy pillanatra megáll, mint minden alkalommal és, mintha
rögtönözne, áthajol a pulton, egészen közel a tükörhöz és két gazdaságos mozdulattal, rendbe rakja
a bajuszát. Végül, következik a befészkelődés a sarokban álló asztal belső karosszékébe, amely
stratégiai szempontból a legjobb, hiszen minden irányban uralja, szemmel tarthatja a teret, így már
jöhet az első kérdés vagy problémafelvetés az asztalnál ülők részéről, amelyre a sorsdöntő választ
csakis Kornél adhatja meg. A kávéházi beszélgetés, rendszerint egy-másfél órás penzum. Ezután
következik a második felvonás az ő napi fellépései sorában, a beszélés.
Mert ugye más beszélgetni, és más beszélni. A beszélgetéshez, ahhoz ott van a Hadik, az
asztaltársaság, akik kérdeznek és felelgetnek, vitáznak és egyetértenek, szóval oda-vissza folyik a
társalgás, de a beszélés, az egészen más. Az valami olyan tudomány vagy talán művészet inkább,
sőt királyi művészet, amelyhez a környéken igazán már csak a Kornél ért. Olyankor a hallgatóság
nem kell, hogy bekapcsolódjon, pontosabban ajánlatos, hogyha nem kapcsolódik be a beszédbe, a
beszélésbe, mert hiszen az emelkedettség ebben az ünnepivé nemesült állapotában a szó, mint
megduzzadt folyó, áramlik a Kornélból. Igen, jól mondom. Ünnep ez. A hétköznapok rövid, de
várva várt, fontos ünnepei ezek a percek. Hogy miről beszél ilyenkor a Kornél? Hát kérem! – azt
nem lehet elmondani. Mindenről. Az időjárásról, a világbékéről, a világbéke hiányáról,
lételméletekről, megspékelve az aktuális, környékbeli pletykákkal, amelyek többnyire
szépasszonyokról szólnak, meg olyanokról, akik már nem szépasszonyok, de ezt ők még nem
tudják vagy nem akarják tudni, a futballról, sajnos a magyar futballról nagyon keveset, az
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adórendszerről, az egykori Sanghaj mulató éjszakai műszakra szerződött, bodros nevetésű lányairól,
az agykutatás legfrissebb eredményeiről, szóval nincs olyan, amiről a Kornél ne tudna, sokszor az
az ember érzése, hogy minden tudás valahogy rajta keresztül vagy legalábbis az ő engedélyével,
tudtával bomlik ki a sötétségből és olyan sincs, hogy ezt a tudást bármi módon is eltitkolná. Nem.
Azonnal közkinccsé teszi. És hogy kikből áll a hallgatóság? Hát bizony, annak is van fontossága,
mert onnan nem hiányozhat senki, s ha mégis előfordul, hogy valaki nem tud ott lenni, az olyan,
mintha a színházban a Rómeo és Júlia előadására nem találnák meg az erkély díszleteit. Csalódás.
Kellemetlenség. Bukás. Ezért aztán ott kell, hogy legyen a szemben lévő sarokról a hentes, a kis
utcából a méterárus, a bőrös, meg a lottózós. És természetesen a hallgatóság része az öreg kulcsos
is.
Kornélt mindenki ismeri a környéken. Állítólag vezetékneve is volt egykoron vagy talán
van most is, többen tudni vélik, hogy Pesti? – vagy talán Esti? – de miután ezt könnyű félrehallani,
megkérdezni pedig senkinek nem volt eddig bátorsága, ezért nem tudni biztosat Kornél neve felől.
Nem mintha Kornél félelmetes, robosztus, mogorva ember lenne, sőt, ellenkezőleg, törékeny,
szelídarcú, sűrűn mosolygós. Mégis. Valahogy mégis tartózkodnak az ilyen személyes hangvételű
kérdés feltevésétől, ami legjobb esetben is úgy hangozna: hogy hívják? – tehát szó sem lehet róla,
mert Kornél körül ott leng állandóan egy megnevezhetetlen kiszámíthatatlanság. Hogyan reagálna
egy ilyen kérdésre? – senki sem tudhatja. Mert bizony a Kornél nyelve nagyon fel van vágva.
Pontosan és élesen szól. Olyan mint egy operációs sziké. Éppen ott vág, ahol kell. És az emberek
ezt – általában – nem kedvelik. Ezért inkább nem kérdeznek. Egyvalaki azonban kivétel a Kornél
nyelve alól. És az a Pista. A Kulcsos Pista. Neki mindent szabad a Kornéllal kapcsolatban, így
aztán, áttételesen Pistát is, egyfajta tisztelet övezi. Ám tisztelet jár Pista egész családjának is, mert –
és ez is a Kornéltól tudható – abban a családban, már harmadik generációban, örökletesen,
mindenki kulcsmásolással foglalkozik. Mint egy misszió – mondta egyszer Kornél így, szépen,
művelten. Mintha egy missziót teljesítene a család azzal, hogy kulcsokat másol. A dédapa,
valamikor a múlt század harmincas éveiben, még gyerekként, kezébe kapott egy kulcsot és azóta
nem tud szabadulni tőle a család. Igaz: nem is akar. A kulcs a Pista családjában ereklye, ezért
különös tisztelet és figyelem övezi. És hát… ebből is élnek. Igaz: szerényen.
Pistának a napi feladat, általában nyolc-tíz címre kivinni az elkészült kulcsokat. Mire
végigszalad a Nagyapa, szőrös ákom-bákomokkal teleírt cetlije nyomán a kuncsaftokon, addigra
Kornél is bevégzi szónoklatát, hogy következzék fellépésének harmadik felvonása, a kaland,
amikoris bevetik magukat Pistával a városba, ahol aztán Kornél megint csak mesélni kezd. Ám
Kornél idegenvezetőnek is kitűnő. Induláskor mindig megkérdezi a Pistát, hogy elvégezte-e a házi
feladatait, noha tudja a választ, azt, hogy még nem, mert Pista, a házi feladatot mindig a munka és a
kornélozás után szokta elvégezni. De hát ez is rítus, meg Kornél ezzel is, finoman bár és cinkos
játékossággal, mindig tudatosítani akarja a tanulás fontosságát.
Tehát a város. A kiapadhatatlan történetek forrása. Ezúttal a Gellérthegyet részben
megkerülve, a Duna-parton mennek, egészen a Lánchídig. Ott aztán megállnak.
– Tudod Pista! – ott, odaát az a tér, még mindig Roosevelt, egykoron Reagan-re akarták
változtatni, – látható: ez már marad az amerikaiaké. Bár, egy rövid ideig Ferenc Jóska nevét is
viselte. Mindegy. Most Roosevelt… Az elnökrekorder Delano, aki háromszor is ciklusban, nem
valószínű, hogy szőke, de ciklus volt. Theodore vagy Teddy? Mindenesetre tér. Nemrég nagyon
hangos volt. Egy nagyon hangos játszótér. Tudod! – hinta, libikóka, kötélhúzás, sóder meg homok.
Gyerekzsivaj. „Mienk itt a téj… nem adom… bee… agymagyaojszág menyojszág…”, aztán a
gyerekek elmentek előbb csendes pihenőre, majd bezárkóztak egy nagy házba néhányszáz méterre
innen, északnak, ott, arrafelé. Látod? Ahol mindegy, esik-e vagy fú. A Ferenc–Delano–Teddy–
Ronald–Roosevelt tér, most szép park. Pár tucat autósuhanás között fűre lépni szabad, nyilván
kintornázni is, mert tábla azt sem tiltja. Ezen a helyen sokféle lenyomatát hagyta maga után az idő.
De sokan vannak a túlélők is ebben a történelmi topornográfiában vagy topográfiában, nem is
tudom, hogy hogyan mondjam helyesen. Platánok és más, régen (nem a Ronald) idetáborozott
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óriások között, nyírfácska bújik meg (nyírfácska a réten) terünk kertjében, mint emlékező mű.
– Állt ott, egynéhány évvel ezelőttig, az Akadémia és a Gresham közé ékelve egy épület,
amelyet a pesti nyelv egyszerűen spenótnak nevezett. Csak így, végig kisbetűvel. Nem mintha az
Ernőnek, a Nemecseknek, ehhez bármi köze lett volna. De nem ám! Tudod Pista, a spenót, az
azonos azzal a Perzsiából migrált, kulturális növénnyel, amit az emberek vagy szeretnek vagy nem
szeretnek. Harmadik út nincs. Milyen jó, hogy nem szeretem a spenótot, mert hogyha szeretném,
akkor megenném, pedig én nem szeretem a spenótot – emlékszem szegény Fricire. De íme: győzött
a népakarat („gondolta a fene”). Új ruhát adtak rá, meg új bérlőket telepítettek belső tereibe. De hát
díszlet ez is. Olyanok ezek Pista, mintha spanyolfal mögött történnének a dolgok. Tudod-e milyen a
spanyolfal? Hát igen, ami mögé elbújnak az emberek, hogy például levetkőzzenek. Eszembe jutnak
gyermekkori karácsonyaim, amikor a művet, az angyalok repítette, színes karácsonyfát, először kis
részletekben, az ajtó résén át kukkoltam (Réstől az Óceánig). De az igazi varázslathoz persze kellett
a pár perc múlva összerendeződött család – mindenki nyugodt, ünnepélyes mosolya, zene szólt
ilyenkor, meg különben is velünk volt a mennyből az angyal.
– Hát, ez itten, a Lánchíd úr éterében, a város vese-tájékán, most másképpen van.
Kornél és a Pista ekkor lassan átérnek a Lánchídon és elindulnak az Andrássy út felé, de a
Roosevelt téren kicsit megállnak.
– Arra van kelet, Pista. Nézd. „Mindig Nyugatnak menj, de sose feledd, hogy Keletről
jöttél…” – szegény Sándor. A Márai. Jól elment Nyugatra. Nagyon messzire ment. Olyan messzire
ment te Pista, hogy onnan már nem is lehetett hazajönni. Hát ez az, amit a túlsó oldalról láttunk. A
tér. Ezzel a gyönyörű épülettel, ami eredetileg a Gresham Palota volt, földszintjén kávéházzal, aztán
lett kínai étterem, igaz, az elegánsabb fajtából, most négy évszaknak nevezett, méregdrága szálloda.
Földi halandó, aki a gyorsan és magányosan elfogyasztott ebéd után, az önkiszolgálóból sietve
távozik, ide, ha belépne, csak minden összezavarodna. Így aztán nem is jönnek. Az itteniek meg
nem bánják.
– Tudod Pista! – baj van a táncrenddel és akadozik az étkeztetés is. De uram! – itt esznek –
szoktuk volt mondani, hogyha valami zavaró körülmény áll elő.
– Mi, itt már a gyufatésztás harcsapaprikásnál tartunk, a szomszéd pedig a steaknél.
Hagyjon minket a levessel. Ez itten, egy úri társaság. Kérem! Efféle társalgás kezdődik ilyenkor.
Nincsen benne semmiféle élvezet. Na, de a tér.
– A kertben ugyan nem látja egymást Deák és Széchenyi, mint fától az erdőt nem láthatják
egymást, hatalmas platánok mögé bújtatták őket, de ott vannak. Látod?! Széchenyi délnek fordul a
Duna folyásával, viszi a víz a tekintetét, mögötte az atya szellemi végakaratát jelző Akadémia.
Deák, árral szembe néz…, mint rendesen. „…és bölcs volt a Duna…”
– Tudja uram, hogy tánc közben nincs lekérés? Itt szabályok vannak kérem!
– Most Pista, bizonyára arra gondolsz, hogy mennyit dohogok, de jegyezd meg, amit egy
Venturi nevű ember mondott valamikor réges-régen: „A kevesebb nem több. A kevesebb unalmas.”
És nálunk, mindenből egyre kevesebb van.
Lassan kiértek az Erzsébet térre, ahol mindketten érezték a közelgő izgalmat, hiszen még
hátravan egy felvonás. Egy rész, egy nagyon fontos rész, amiért voltaképpen eljöttek és mindig el
szoktak jönni ide, a Belvárosba, ahol a legnagyobb a népsűrűség. Pista zsebeiben összecsörren az a
rengeteg kulcs, mintha azok is éreznék, hogy rövidesen főszerepet kapnak. A Kulcsos Pista és
Kornél ugyanis azért jönnek el nap, mint nap ide, a belvárosi forgatagba, hogy kedvesen
rámosolyogjanak az utcákon sétáló vagy dolgukra igyekvő emberekre, és adjanak néhányuknak
egy-egy régi és látszólag semmire nem használható kulcsot ajándékba.
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Árpás Károly: Vígszínházi találkozás
A nézőtér kezdett megtelni. A hátsó sorok már ültek, de a csengetés még odébb volt –
jöttek a nézők a folyosókról.
– Józsikám! – szólt egy porcelánnadrágos, fényes hajú ifjú. – Az fenomenális, hogy már az
ötödik számban mindkettőnket hoztak! Nyomul Bácska!
– Olvastam már tőled, Dide, jobb verset is, mint a Boszorkányos este. Ezt mintha nem is te
költötted volna.
– Hagyjuk! Most Kálmán Imréről akarsz írni, mint Vándor–Weinerről? Vagy az első
számban írtat akarod folytatni?
A csokornyakkendős közelébb hajolt a társához.
– Van egy jobb munkám, már odaadtam a kéziratot. Ezt hallgasd meg!
A suttogók mögött három délceg legény ült, csíkos öltönyben, ferencjóskára emlékeztető
kabátban.
– Te Szepi! Amikor az operett kezdetén a Hajrá! Előre! elhangzott, akkor alig tudtam
megállni, hogy ne pattanjak fel.
– Pedig Jóska, te tisztiszolgaként keveset fordulsz elő a gyakorlatokon – dörmögte a másik.
– Gyerekek! Tényleg nagyszerűen megcsinálták ezt a huszárlaktanyát!
– Joszifu, te nem értesz hozzá! Meddig szolgáltál egyáltalán? Láttátok a Fenyvesi Emil
csizmáját! Aki a huszárkapitányt játssza! Sok huszártiszti csizmát kivikszeltem, de olyat még
sohasem láttam, amelyiken aranyzsinór lett volna. Mert a huszároknál aranyrózsa és fekete
bőrzsinór a fórsrift… Aranyzsinór csak a honvédtiszteknek dukál.
– Te tudod, Vincze huszár – rágta fekete bajszát a Joszifunak nevezett. – Hanem az a
Mogyoróssy önkéntes!!!
– Az anyja lelkit – sodorta meg kifent bajszát a basszushangon dörmögő. – Elkelt volna
néhány ilyen teremtés Boszniában is!
– A Kornai Bertinek nem kell Boszniába menni, hogy legényekre találjon. – A fekete
bajszos hamiskásan kacsintott. – Tudjátok, hogy mennyit költött a rendező fiákerre, konflisra, hogy
megtalálja az előadás kezdetére?
– Azt te tudod, Joszifu; te csámborogsz mindenfelé! Hiába van szombat; ha nekem két
olyan helyes kislányom meg egy vasgyúró fiam, s hozzá egy olyan helyre feleségem…
– Azt te honnan tudod – villant Joszifu tekintete.
– Gyerekek! Legalább mi Józsefek tartsunk össze – ragadta meg két társának a kezét a
Szepinek szólított. – Hallgassatok már, bejött a karmester. Nem vitatkozni jöttünk ide, azt majd
megbeszélitek a söntésben!
A nézőtér lámpái lassan kihunytak, a zenészek hozzákezdtek a nyitányhoz. Újra szólt a
trombita, szétnyílott a függöny, s táncos léptekkel besorjáztak a huszárok.
– S akkor, Dide, a két Witmann-gyerek…
– Azokról beszélsz, akik ott laktak…
– Fiatalurak! Hallgassanak már el, nem halljuk az éneket! – szólt rájuk a privatdiner.
Az előttük összebújt két férfi azonban tovább pusmogott.
Ekkor a színpadra belibbent egy helyre kis fehérszemély.
– Hi, a kiskésit! – bukott ki a fekete bajuszosból.
Kis Juliska azt kívánja tudni mód felett,
Hogy belül egy huszárkaszárnya vajon milyen lehet!
Reszketve lép be a főkapun, s a teste megremeg,
Mert egy huszár perdül eléje s így szólítja meg…
– Üljenek már rendesen, mert nem látunk maguktól semmit!
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– Hát nem értenek a szép szóból?
– Kit érdekel az újságjuk?
– Maguk se fizettek többet a belépőért!
Szerencsére a szóváltást elnémította egy baritonhang:
Adj egy édes csókot, drága kis baba!
Így kívánja ezt a huszár reglama.
Csókot, csattanósat,
Cipi-cupi-cuppanósat,
Adj egy édes csókot, drága kis baba!
A basszushangú rácsapott a csokornyakkendős vállára.
– Ne itt kaszinózzanak a fiatalurak! Hagyják másnak élvezni a színdarabot!
– Látni is akarunk a pénzünkért! – tódította a mellette ülő.
– Cine mintye! – morogta a fekete bajszos.
– Takarodj a putridba, piszkos oláh! – fordult vissza a csokornyakkendős, zsakettes.
A Szepinek nevezett látta, hogy Joszifu arca elfehéredik.
– Megölöm! – emelkedett fel a székből.
– Maradj már – csitította a két társa. – Azt akarod, hogy kidobjanak?
– Te, Áron! Nem emlékszel, hogy jártunk a Kis Pipacsban – mondta neki Vincze.
Oldalt felvillant egy kis lámpás fénye.
– Csihadj már le! Jönnek a rendfenntartók!
A kettőnek sikerült nagy erővel, de csendesen elnyomni társukat. Az előttük ülő két férfi is
elrendezte magát.
– Mi van itt, kérem?
Ekkorra már az egész színpad énekelt:
…egész regiment.
A cselédlány táncolt a huszárokkal, kézről-kézre adták, s közben szólt a daluk.
Adj egy édes csókot, drága kis baba!
Így kívánja ezt a huszár reglama.
Csókot, csattanósat,
Cipi-cupi-cuppanósat,
Adj egy édes csókot, drága kis baba!
Amikor vége lett, óriási taps kezdődött.
– Pedig 22-én, vasárnap el akartam hozni a két nagyobbat a délutáni előadásra. Akkor lesz
Etusom születésnapja.
– Arról, Joszifu, tégy le! – suttogta Vincze. – Emlékezz, a szakegyletben mondták, hogy
csak kivételesen tudták ezt a három jegyet megszerezni, mert két hete olyan fényesen sikerült a
bemutató, hogy az első ötven előadás minden jegyét fölvásárolták.
– Én is hallottam, már az újpesti bőrgyárban is beszélik.
– Hát még kedvemre se szórakozhatok! Csak a munka, meg a család. Mit ér a heti
huszonnégy korona, ha …
– Ha nem tetszik itt, akkor vándorolj tovább – vágott hátra a csokornyakkendős.
A fekete bajszos fölállt. Szerencsére már mások is álltak, úgy tapsoltak: nagy volt a siker.
Fölpattant a két társa is és megfogták a vicsorgót.
– Eh, gyere, Dide, nem ér ez a harci operett egy kalap…
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– Jól van, Józsikám, elmegyünk a New Yorkba. Ott majd befejezed.
A két fiatalembert kiengedték a sorból. Mire mindenki leült, a karmester intett, s újra
felcsendült a Tatárjárás fülbemászó muzsikája.
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Barcsay Andrea-Krisztina: A léggömb elrepül
továbbírás
Gáspár halkan nyitott be a már homályba burkolózó szobába, szinte látni vélte apját, amint
ott ül hatalmas íróasztala előtt, és percegő tollal szorgalmasan rója a sorokat.
– Apa –, mondta bizonytalanul, miközben tétován kereste tekintetével, remélve, hogy
valóban ott találja…
De apja nem volt sehol, csak egy hirtelen támadt szellő lebbentette meg a függöny
szárnyait. Az asztalra vetülő fényben pillantotta meg a nagy, nyitott bőrfüzetet. Nem volt teljesen
becsukva, jelként benne maradt a toll, mintha az, aki írt vele, csak nemrég lépett volna ki a
szobából.
A kisfiún úrrá lett a kíváncsiság, legyőzve ellenérzését kinyitotta a füzetet és olvasni
kezdte a sorokat:
[…] Ez nem érdektelen novellatéma. Hihetetlen és csodálatos. Sokan nem fogják
megérteni. De a gyerekek, bölcsek és bolondok megértik. … A címe: ,,A léggömb elrepül…”
(Kosztolányi i. m.)
– Dehát, ez rólam szól – lepődött meg, – és én nem tűntem el, hiszen itt vagyok…
Az újságokban egyre gyakrabban jelentek meg hírek gyermekekről, akiknek rejtélyesen
nyoma veszett.
Júlia teljesen átlagos kislány volt, szeplős, vöröses hajú, de még nyitva volt a szíve, mint
minden gyermeknek. Mint általában, aznap is kinn játszott a kertjükben, a Fellegvár tetején, itt
bukkant fel Gáspár, kezében a luficsokorral, miközben Júlia hintáján szállott. Az ég acélkékje
szikrázott, a kerítésen nevető lila és fehér akáccsokrok csüngtek.
– Hé te, mit csinálsz ott, nem félsz, hogy leesel? – szólt rá szigorúan Júlia, aki a maga
módján, szófogadó gyermek volt.
A fiú csendesen ereszkedett le egy virágzó akácbokorba, majd nagyot, nem, hatalmasat
ugrott, megrémítve a kislányt, aki azonban ezt titkolni próbálta.
– Á nem, mitől kéne félnem? Te sem félsz a hintán! Vagy igen?
– Nem, dehogy –válaszolt a vöröshajú, de mivel a kíváncsisága legyőzte rémületét,
megállította hintáját, és leugrott, hogy jobban szemügyre vehesse ezt a különös fiút a
léggömbjeivel. – És mondd csak, hogy csinálod? – ment közelebb Júlia.
– Á semmiség – felelt Gáspár megjátszott nemtörődömséggel – , csak egy kis bátorság
kell, hogy kipróbáld. Nekünk gyermekeknek még vékonyak a csontjaink, könnyűek vagyunk, ezért
tudunk repülni!
A lány már komolyan azt fontolgatta, hogy kipróbálja, de még nem volt elég mersze hozzá,
mikor anyja hangja szólította be, uzsonnázni.
– Sebaj, majd legközelebb – vigasztalta újdonsült barátja, és miközben befele szaladt a
házba, hátratekintve még látta, ahogy a fiú lendületet vesz, és felemelkedik a bokrok fölé.
Ahogy teltek a napok, egyre türelmetlenebbül várta a repülést, eleinte csak pár méterre
mert felemelkedni a földtől, majd egyre magasabbra és távolabbra szállt barátja gömbjeivel.
– Most már be kell szerezned magadnak is lufikat – , nehogy a végén az enyémekkel szállj
el! – nevetett Gáspár.
Júlia szorgalmasan gyűjtötte a lufikat, az első méregzöld volt, mint a szívben élő remény, a
második tűzpiros, mint a nagymama kertjében az üveggömbök, és volt tengerszínű, de lila is, mint
az elvágyódás.
Szobájában egyre több léggömb gyűlt össze: ott lebegtek az ágy rézgombjaira felaggatva,
amely így álombeli, landolni készülő repülőnek hatott, és egy nagy csokor lógott a csillárról is.
Senki nem talált benne semmi furcsát, úgy vélték csak egy újabb divat harapózott el,
ártalmatlan szeszély, új játék.
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És Júliának néha, mikor éjjel megébred, úgy tűnt, mintha az ágya lassan emelkedne,
lebegne és a csillár is különösen himbálózott, mintha a léggömbök vezették volna.
„A város felett éppen Júlia lebeg, szép csendesen, ahogy szombat délben szállni illik” –
dúdolta valaki odakinn.
Már leszállt az est, amikor a költő belépett az üres szobába, az ablak tárva volt.
– Nahát, már megint nyitva felejtették – dohogta –, a huzat meg lesodor mindent!
És felemelte a földről a súlyos, bőrkötéses könyvet, bár nehezen volt hihető, hogy ezt
bármilyen léghuzat lesodorta volna. A könyv nyitva volt egy ismeretlen bekezdésnél, a repülő
gyermekekről:
,,Egyre többen szálltak a város fölött, mint valami különös ejtőernyős versenyen, csak ők
lufikkal emelkedtek a magasba!”
Értetlenül nézte:
– Mi ez, ki rótta ezt ide? Hiszen ez nem ő volt!
Enyhe virágillatot hozott be a szél, s ahogy behajtotta az ablaktáblákat, egy szétpukkadt
narancsszínű lufi gumirészecskeit vette észre fennakadva a szúrós bokor ágain.
Kinn az utcán mintha egyre több lett volna a lufikkal megjelenő, lebegő, szinte szárnyait
bontogató ember. Ahogy a lufi divat egyre terjedt, a hagyományos gömb alakúak mellett
megjelentek hosszú, hernyószerűek is, vagy különféle állatfigurák, kutyák, nyuszik és delfinek.
Mintha valami új, légies állatfaj lepte volna el lassan a várost. Gazdáik pedig ugrándozva, arcukon
megdicsőült mosollyal szökdeltek velük az ismeretlen, csábító messzeség felé.
Kolozsvár, 2011. ápr. 11.
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Bartusz-Dobosi László: Hátrafelé
Amikor a vonat elhagyja a kelenföldi pályaudvart, s nekilendül annak az utolsó rövid
szakasznak a budai házak között, az utasok készülődni kezdenek. Mint egy varázsütésre,
megbolydul az egész kocsi, mindenki pakol, öltözködik, lökdösődik. A két-három órányi
bevackolódott otthonosság egy pillanat alatt a költözködés rendetlenségének bántó zűrzavarává
változik.
Miklós ilyenkor rendre mozdulatlan maradt. Szinte fájt volna megmozdulnia. Az alagutat
várta, éhezte. Az a húsz-huszonöt másodpercnyi teljes sötétség olyan volt számára, mint valami
drog. Nem tudott meglenni nélküle. Ez alapján választotta ki a vonatokat is utazás előtt. Inkább
kényelmetlenebbül utazott, de nem szállt fel olyan vonatra, amely a Keletibe érkezett, mert az
elkerülte az ő alagútját. Sohasem mondta ki magának, de gyakorlatilag függővé vált. Volt ennek a
félpercnyi sötétségnek valami borzongató üzenete, valami túlvilági hangulata. A szerelvény
mozgott, zakatolt, kattogott, de mivel az alagút lámpáinak égőit már évek óta nem cserélték ki, s a
lerozzant kocsiban sem volt egy árva használható égő sem, teljes sötétség borult az utasokra. Olyan
volt, mintha megállt volna az idő. Az emberek visszafojtott lélegzettel várakoztak. Két világ közötti
átjárónak tűnt ez az időtlen se itt, se ott lét.
Miklós ezerszer átélte már ezt az érzést, mégis mindig összeszorult a gyomra, s ugrásra
készen állt: várta a halált, ezt a vad, iszonyatos erejű altatót. Aztán hirtelen kivilágosodott, s nem
értette, hogy min aggódott ennyit. Olyan érzések kerítették hatalmukba, amilyet a hívők érezhetnek
a gyónás utáni feloldozás szavai alatt és után. „Ego te absolvo” – kattogták a kerekek. Miklós
nagyjából ennyit tudott latinul, de ez most elégségesnek bizonyult. Nagy-nagy tisztaságérzés járta
át, s egy pillanatra megcsapta a mennyország felhőtlen kérdés-nélkülisége. Pedig neki általában
rengeteg kérdése lett volna, de rendszerint nem igazán volt kinek feltennie azokat.
Ezen a júliusi szombaton is szorongott egy jót az alagútban, aztán amikor kiértek a
napfényre, fellélegzett, mint aki újjászületett. Kezeit a könyvén nyugtatta, szeme azonban unottan
követte a kinti eseményeket. Az étkezőkocsi ablakából mélán bámulta az üvegen túli város
nyüzsgését, s végtelen nagy fáradtság vett rajta erőt. Az autók villogva előzgették egymást a
kereszteződésekben, a gyalogosok türelmetlenül tipródtak a zebrák tilosan megálljt parancsoló
lámpáinál. Forróságtól izzott az egész város. A frissen felújított utakon itt-ott megcsillant egy-egy
felpúposodott fekete aszfalt-buborék, s az úttestre kifolyt a szurok. A házak ablakain a redőnyöket
lehúzták, amitől úgy néztek ki az épületek, mintha aludnának. Mint mesebeli, elvarázsolt óriások,
ásítottak a gnóm bérházak, s Miklósnak az az érzése támadt, hogy mindjárt bekapják őt. Nagy,
izzadt, szuszogó szörnyetegre hasonlított a város. Az évek alatt Miklós jóllakott vele,
megcsömörlött tőle. Az első időkben még örült minden szerkesztőségi kiküldetésnek, ami a
fővárosba vezényelte őt, az évek múltával azonban elege lett az arctalanságból. Ha lehetett,
igyekezett elkerülni Budapestet. Legtöbbször azonban nem lehetett. Ettől aztán újra rosszkedve lett,
s az arcára a szokottnál is közönyösebb kifejezés telepedett. Szemében fájdalmas unottság bujkált,
semmiféle érzelmet nem árult el. Olyan sivárság vett erőt rajta, mintha ő lenne az utolsó ember a
Földön. Magányos és kedvetlen volt, mint a pusztában vánszorgó, poros út.
A kopott cserepeken szinte látni lehetett, ahogy csorog lefelé a járdára a hőség, s már-már
perverz élvezetet szerzett neki a légkondicionált vonatból nézni az üveg mögé szorult emberek
vergődését. Egy pillanatra megint elszállt a lelkére telepedett fásultság, s legszívesebben válogatott
mocskosságokat kiabált volna az idegeskedő embereknek, hogy tovább heccelje őket. Kötekedni
támadt kedve, de nem volt kivel. Szeme asztalon heverő, nyitott könyvére tévedt.
„Delet harangoztak, mire kiértek a Körútra. Budapest, az ifjú város tündöklött. A
szeptember eleji nap aranylemezekkel rakta ki a házak homlokzatát. Süttették fejüket a verőfénnyel.
Az ég kék volt, elhasználatlanul kék, ahogy az újonnan pingált lakások mennyezete, mely még ragad
és illatos a festéktől. Minden ilyen új volt körülöttük… Esti és Sárkány egyszerre megállott. Velük
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szemben egy fiatalember közeledett, háttal nekik, visszafelé, rák módjára haladva, de nagy
gyakorlottságra valló, igen gyors ütemben. Feje búbján bazári szalmakalap táncolt.
Porcelánnadrágot hordott, szürke, vastag posztókabátot, hússzínű kaucsuk kézelőt. Vasbotot lóbált.
A következő pillanatban maguk is megfordultak, és úgy igyekeztek feléje, háttal, szaporán
iparkodva.
Amikor szembekerültek vele, elröhögték magukat.
– Szervusz, te marha! – kiabáltak neki, és összeölelkeztek.
Végre együtt voltak ők hárman, Kaniczky, Sárkány és Esti, senki se hiányzott, a kör
bezárult, a világ kiteljesedett: találkozott az egylet, a Balkán-egylet, melynek elsőrendű feladatai
közé tartozott ilyen és ehhez hasonló műveletek szabad, bátor, nyilvános gyakorlása. Tanyájuk felé
tartottak, a New York-kávéházba. Sárkány útközben felolvasta új versét Kaniczkynak is… Bementek
egy állatkereskedésbe. Alkudtak egy majomra, megkérdezték, mennyibe kerülhet egy oroszlán. A
kereskedő látván, hogy milyen vevőkkel áll szemközt, kitessékelte őket.
Esti a Rákóczi út sarkán vett két léggömböt. A zsinegeket bekötötte gomblyukába, és sietett
barátai után. Az egyik léggömböt fölengedték. Így értek a kávéházba.”
Miklós már régóta tudta, hogy vannak szavak, amiket képtelen kimondani. Meghaladták az
erejét. Valahányszor nekifeszült, valami olyan mélyről jövő nyirkos rémület vett erőt rajta, amelytől
kiverte homlokát a verejték. Pánikroham kerítette hatalmába. Szorongott. Ez a szorongás azonban
nem volt azonos az alagútban érzett, inspiráló félelem keltette izgalommal. Ez fájt, s nem tündökölt
a végén az a felszabadító megkönnyebbülés sem, amely miatt újra és újra vágyott az alagút
sötétségébe. Úgy képzelte, hogy lelkében valami nagy, vaskos kéreg képződött az évek alatt, mint
valami nehéz, vas csapóajtó, amelyet képtelen felemelni. Tudatalattija ide száműzte életének
kudarcos szavait. Ilyen szó volt a barátság is. Régi, nagy hiány volt ez az életében. Százévnyi
távolságból is megirigyelte Karinthy, Kosztolányi és Somlyó híres, hírhedt, kópé barátságát, amely
olyan könnyednek és természetesnek tűnt számára, mint egy felhőtlen kacagás a nyári kertben.
Sohasem tudott ilyen fesztelenül „kacagni” senkivel.
A vonat lépésben haladt. Az utasok már az ajtónál sorakoztak, ő még mindig nem mozdult.
Pár másodperccel később egy finom kis döccenés jelezte, hogy az ütközők, feladatukat ellátva,
megállították a több tonnányi acéltömeget, amely szinte okádni kezdte magából az emberáradatot.
Egy pillanat alatt beáramlott a kocsiba a kinti posványos forróság bűze. Sírni tudott volna, annyira
magányosnak érezte magát. Megvárta, amíg mindenki leszáll, s csak azután kezdett komótosan
vackolódni. Ahogy egyetlen, ütött-kopott barna bőrtáskáját kezében tartva kilépett a lépcsőre,
néhány másodpercre meg kellett állnia, mert a váratlan fényözön elvakította. Hunyorgott. Lelki
szemei előtt két ismerős alak sziluettje jelent meg, ahogy komédiázva ugratják egymást a körúti
forgatagban. Még a hangjukat is hallani vélte.
– Sietek haza – kiabált oda Somlyónak Kosztolányi, s egy pillanattal később már a Berlini
tér Banánszigetnek nevezett árusai között szökdécselt, a kezében forgatva az egyik standról ügyesen
elcsent narancsot. Szemben a London szálloda „szuicid” alakja körvonalazódott, s egy
emberfürtöktől telített villamos csilingelt a körúton.
– Karinthy megígérte, hogy eljön hozzánk, és hátha megfeledkezett róla, hogy megígérte,
és csakugyan eljön. – Mindketten röhögtek.
Miklós elmosolyodott. Nagy könnyebbség szállta meg. Nem habozott tovább. Egy gyors
mozdulattal leugrott a peronra és hátrafelé lépegetve elindult az állomás felé. Azon gondolkozott,
hogy vajon lehet-e itt valahol léggömböt venni.
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Borda Réka: Csendes sirató
Elmeséltem már mindenem,
Nincs több mondanivalóm.
Üres fejem kiforgatott zsebeiből
Lyukas gondolatkockák tekeregnek elő,
Mint száraz kenyérkatonák,
S ráfogják puskájukat
Széttérdepelt nadrágomra
Szálló poresőre…
Nincs mit mondanom –
Az asztalnak, a lapnak,
A görbe fénykörnek sincs szava hozzám,
Sem a megrepedt ablakkeretnek,
Mely szürkésen dereng az itt és az ott határán,
Akár egy falban rekedt mellkasüreg…
Neki sincsen szava hozzám,
S nekem nincs mit mondanom…
Tündér a csend, csuklyás tündér,
Fiatal, éppen most születhetett –
Nekem nem volt több szavam,
S ő kibújt vajúdó anyjából –
Az ordításból…
Csak ő van itt velem, megrészegít,
Emlékeket dobál elém, mint megtört fényű tükröt,
S olyan fájdalmakat itat velem,
Milyeneket soha nem ittam még ezelőtt
Az elhamvadt vágyaktól bélelt kocsmában,
S olyan levegőt teper tüdőmbe,
Melytől jobban fuldoklom,
Mint zöldes vagy szürkés látogatóimtól
Nemrég, egykoron…
Nézem, hogy lógatja lábát a lámpaburán…
Káprázatot szór szemeimbe –
Zöld, kék, sárga, piros káprázatot, lomha ladikokat
A lélek mély, örvénylő tengerén…
A sorok lehajlanak,
Mint álmos őszi fák ágai,
A címek elhalványulnak,
Amint beléjük botlik egy felhő,
S a rímek lerongyolódnak,
Majd szertefoszlanak, akár egy viseltes pulóver ujjai –
Libeg a cérna, kinyúlik, összegubancolódik,
Saját farkát üldözi lihegve,
A karra fel-felkapaszkodik,
De mind visszaesik, visszahullik…
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Nyálam csordul – visszaszívom.
Tüdőm felhörög – csitítom.
Ropog a padló, apró cipők tipegnek –
Utolsó szavaim, hűtlen kutyák,
Hová siettek? –
Szökell az utca moraja
A betonjárdán –
Elveszett fiatalok,
Munkából szaladó masinák,
Tompa arcú alkotók
Remegő sóhaját gyúrja össze
A lombkorona,
S zizegi rám, mint karfába hullt falevélre…
Fenn, fenn az égen sátrat vernek a mulatók…
Mint egykor a Kívánt költő,
Most úgy nézem én csendem kacagásában elmerülve,
Ebben a semmiben,
Nincsen-szavaim közepette.
Micsoda butaság, hogy úgy sietnek,
Hogy úgy loholnak,
Minek az: loholás?
Kiloholtunk anyánk méhéből,
S addig szaladunk,
Míg vissza nem futunk egy másikba,
Egy sötétebbe, egy halkabba,
Hol nem üdvözölnek,
Nem kínálnak élvezetekkel
(Nővel, férfival, szerekkel, szívekkel),
Csak kezüket tárják,
Csak arcon csókolnak
Amolyan hűvösen, bóktalan,
S ránk zárják az ajtót,
Hogy vakságban tapogassuk
A négy magas, szagtalan szobafalat…
Nekem nincsen szavam,
Mit számban kerekíthetnék,
Elbeszéltem mind,
Ronggyá szakították számat,
Poharam vérének itatósa már…
Nekem nincsen szavam…
Sem a széknek, sem a tollnak,
Sem a homorú árnyéknak,
Sem az ajtókeretnek nincsen szava hozzám,
S nekem nincs mit mondanom –
Hát csendet!
Ha nincs szavam, szó leszek…
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Böjthe Pál: A pillanatban rejlő halhatatlanság
Zárás után egy jó félórával, Bérczi Gyula még mindig fényképészműhelyében tartózkodott.
A kezében levő felvételeket vizsgálta tüzetesen. Néha tűnődve a semmibe nézett, olykor az ajka
némán mozgott. Minden egyes következtetést behatoló elemzés váltott. Ismert színészek
képeslapnyi fotográfiáit értékelte. A göndörhajú, görögös állú szívtipró Berényi Oszkártól a fekete,
csíkos öltönybe öltözött, mosolygó Vendrey Ferenczig, ott volt mindenki, aki számított.
– Ez a piac telített, tette le az utolsó képet, tehát én, írókat fogok népszerűsíteni.
Mélázva kinézett a szürkületbe, megigazította az egymásra rakott képek kötegét, majd
helyesbített:
– Ők fogják a műhelyt reklamírozni.
Utánajárt, feltérképezte a lehetőségeket, s arra a következtetésre jutott, a New York
kávéház igen megfelelő helyiség lenne ebből a célból. A megkeresett illetékes úr beleegyezését
adta, másnap délután mehet. Az írókat, költőket maga kell meggyőzze. Két gépet készített elő: az
aggastyánnak számító, de még remekül szolgáló ezernyolcszázhatvannyolcas gyártású fa
utazókamerát, és a Drezdából frissen hozatott ICA Reflex 748-ast. Mindent gondosan bedobozolt, s
úgy rakta össze, hogy a lehető legkevesebb csomagja legyen.
Másnap korán kelt, fogadott néhány reggeli jelentkezőt, majd nyugtalanul járkált a
műhelyben. Mindegyre előhúzta zsebóráját amely délelőttöt sem akart mutatni, nemhogy délutánt.
Mindegy, a mester elveszítette türelmét, az üzletet a segédjére bízta, ő maga konflist rendelt, fejére
csapta pántlikás szalmakalapját, s a körútra hajtatott.
A kávéház csendes volt, itt-ott egy-egy ottfelejtett emberrel. Bérczi, miután egy védettebb
helyen lerakta felszerelését, elindult, hogy azonosítsa a távokat, lehetőségeket, fényviszonyokat. A
felderítő út végén, a poggyásza közeli sarokban, a kirakat tövében egy fiatalembert pillantott meg.
Úgy döntött, szomszédságában fog tanyát ütni.
A kései reggelizés és az elkövetkező délutáni nyüzsgés közti békés időszak csendjét apró
baleset zavarta meg. A Bérczi által kiszemelt helyen, narancsszín kabátban, alatta piros-fehér csíkos
trikóinget viselő fiatalkori soványságban szenvedő, mégis erős testalkatú férfi, szokásával szöges
ellentétben, már több órája egymaga uralta az asztalt, s szorgalmasan körmölte a sorokat. Nagyon
foglalkoztatta a megírásra érett gondola t. Néha kinézett a körúti forgalomra, aztán ettől is
elzárkózott, mert úgy érezte, menten kiröppen a toll a kezéből, s vele együtt ő is távozik vitapartnert
keresni. Akivel meg lehet tárgyalni a nap eseményeit, vagy még inkább a nagy gondolatokat, a
világot, az új találmányokat, a csodálatos gépeke t. Ám most határozottan lépett fel önmagával
szemben, szinte erőszakot ejtett: papírra önti a lelkét, betűkbe foglalja gondolatait a sokak által
dicsért, s még több irányból támadt költőről, akit – szerinte – inkább csodálni és szeretni kell. Ha
befejezte, jöhet a szellemi táplálék. Látszott, az alapeszme nem most született, a papírra kivetítődő
gondolatok régebbi ötletek megtestesülései. Gyorsan ment az írás. Ebből a sebességből adódott a
baleset is. Hirtelen mozdulattal nyúlt a tintásüvegért, az fölborult, tartalma kifolyt. Csúnya seb
éktelenkedett a kanapé szürke testén, valamint a kényes porcelánnadrágon. A cipő, amely mintha
kétszer akkora lábra készült volna, próbálta valamilyen mederbe terelni az eseményt, mély
sáncaiban csordogált az antracéntinta.
A személyzet részéről érkező elsősegélynyújtást követően egy darabig még írt, majd kisirodalmit rendelt. Jóízűen befalt mindent, utána, ahelyett, hogy a felvágottal, meg a sajttal ette
volna, az egészet elnyomtatta egy vizeszsemlével. Bőven öblítette vízzel, végül kávét ivott. A
sokadik kávé és cigaretta elfogyasztása nem maradt eredménytelen. Kénytelen volt az egész
ceremóniát szódabikarbónával zárni. Ez az úgynevezett kényszerállapot csak kintről tűnt annak,
mert épp oly természetesen illeszkedett a napi programba, mint az üres, paprikával megszórt
kenyér, vagy az építő jellegű vita egy szerencsés emberrel.
Közben – ha lassan – de az idő telt, a városban kezdett kibontakozni az élet. Ébredeztek az
éjszakai életet nagy becsben tartók, s azok is akik egyszerűen lételemüknek érezték ezt a létezési
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módot. A nagyváros rengeteg lakásának egy része üresen állt, mert lakói dolgoztak. Más részében
háziasszonyok, idősek, vagy éppen apró gyerekkel foglalatoskodók tevékenykedtek. Bérházak,
villák, roskatag épületek mutatták új arcukat a napfényben. Sárkányt hamar kicsalogatta ágyából a
kinti ragyogás. Nem sokat teketóriázott, összeszedte magát, utcai jelenésre csinosította magát, s
elhagyta szobáját. Esti nem bizonyult ilyen szorgalmasnak. Még mindig az álmok zavaros
birodalmában tartózkodott, amikor barátja rányitotta az ajtót. Segítséggel persze könnyebb volt
felébredni, a barát megjelenése éppen elegendő ok mellszélességgel a nap kiszámíthatatlan árja
ellen indulni. Az utcán az élet lüktetett, Esti és Sárkány teljesen megfeledkezett az éppen elhagyott
szomorú szobáról. A biztatóan induló kezdetnek derűt kölcsönzött a rögtön adódott lehetőség. Az
első nagyobb útkereszteződésnél irányt váltottak, hogy megnyerjék maguknak egy újabb egész
napra harcostársként a tegnapi, s az azelőtti csatákban mindig remeklő nagy tehetségű szellemi
vívót és jó barátot. A keresett embert sajnos sem otthon, sem az utcákon nem találták. Kissé
lelombozódva érkeztek a törzshelyre. Alig léptek be a New Yorkba, rögtön észrevették a papírjai
fölött rejtezkedő Kanickyt, s a mellette levő asztalnál üldögélő szalmakalapos ismeretlent. Sárkány
nagy lendülettel indult számon kérni a sértést, de Esti leállította. Jó mókát sejtett az új helyzetben.
Rögtön meg is tárgyalta társával a tervet. Vadidegenekként, és értelemszerűen, teljesen véletlenül
fognak az áruló fél határterületére telepedni. A dolgok a vártnál jobban alakultak, mert a
csomagjaival bíbelődő, mégis alapvetően egyedül unatkozó fényképész szinte könyörgő tekintettel
nézett rájuk, szólítsa már meg valaki.
– Nézd kedves barátom – fordult Esti Sárkányhoz –, rendelkezésünkre áll az egész terem.
– Talán menjünk a karzatra, indítványozta Sárkány.
– Az jó lesz, mert itt egy gondolataiba merült íróembert látok, akit vétek lenne megzavarni,
meg egy másik urat, aki szintén elfoglaltságot mutat.
Tüntetően vették a feljárat felé az irányt, s mintha teljesen véletlenül hallották volna meg
Bérczi köhécselését, az utolsó pillanatban a lépcsőknél hátrafordultak. Kanicky rezzenéstelen arccal
rótta sorait, így valóban az idegennel kellett foglalkozni. Az hamar megürítette asztalát, széles
mozdulattal invitálva a két fiatalembert. A hangulat könnyen feloldódott, hamar fölvették a társalgás
fonalát. Csevegéssel múlatták az időt, és közben szemmel tartották a szfinx-arcú tintafalót.
– Mit tesz az az ember – nézte értetlenkedve az idegen Kanickyt.
– Semmi különös nem esik – válaszolta kimérten Esti. A könnyed válasz, a csalóka
látszattól eltérően, nagy erőfeszítésébe telt. El kellett forduljon, nehogy szembekacagjon a
kérdezővel.
Eközben, a másik asztalnál a mozdulatok majdhogynem szabályosan ismétlődtek. Az
izmos test előredőlt, a felcsavarodott sarkú kutyanyelvekre rótta a sorokat. Amikor a betű lefogyott
a tollról, tulajdonosa önnön fejéhez emelte az írószert, s hajához érintette. Mintha mellékesen tenné,
a kalamárist is megközelítette, akár a fölösleges tintát csepegtetné vissza.
– Érthetetlen – mormogta a szalmakalapos.
– Ugyan kérem – legyintett Sárkány –, ez egy egyszerű zártrendszer.
Esti úgy döntött, megsegíti az értetlenkedőt:
– Mondja, maga szerint milyen időket élünk?
A mondat ahelyett, hogy sekély lagúnába terelte volna a megfáradt hajóst, megmélyítette
lelke szakadékát. Hosszasan mérlegelt, szakszerű választ akart adni a nagy jelentőségűnek
tulajdonított kérdésre. Eldöntötte, megmutatja holmi irkászoknak, mit jelent a valódi élet, s az
időpocsékolással felérő tollforgatásnál mennyivel több az összegezni tudó elme. Földrajzi, politikai,
valamint társadalmi állapotok szintézisét akarta egyetlen mondatba tömöríteni. A választ idegsejtnyi
távolságban érezte, mégsem tudta átpréselni az utolsó apró kapun.
– Mérsékeltet – nyögte ki végül.
Sárkány egyelőre nem akarta leharapni az okvetlenkedő fejét, Esti pedig most sem követett
el atrocitást pacifista hajlamán. De a fotográfussal tenni kellett valamit, melynek megoldása nem
tűrt halasztást. Sárkány és Esti merőn nézték egymást néhány pillanatig. Végül a béke győzött.
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– Hát erről van szó tisztelt uram – biztatta a tájékozott embert Esti. – Az az úr gondol a
jövőre is, nem pazarol mindent el. Úgy is mondhatnám: beoszt. Hol születnek a gondolatok?
– A fejben? – bizonytalankodott a fényképész. Hirtelenjében nem tudta eldönteni, melyik
lenne szabályosabb: ha fejet, vagy ha agyat mond. A válaszadásig rendelkezésére álló időben,
tojásos bundában felszolgált disznóagy villant meg lelki szemei előtt, amit most roppant
közönségesnek talált.
– A fejben – ismételte meg határozottan.
– Ott születnek a gondolatok. A gondolatok betűkből állnak, akár a leírt szövegek. Csak
értük kell nyúlni. Hát ennyi. Bizony, a fej az éke mindennek, mert benne hordoztatik ami érték –
bólintott meggyőződéssel Esti.
Sárkány nem szólt semmit. Kelletlenül nyomta székét, s céltalanul sóhajtott. Nem indult
jól a nap, mert Kanickyt nem találták otthon. A felelőtlenség kategóriába sorolta barátja tettét,
miszerint hiányukban vágott neki a napi küzdelemnek. A helyzet rosszabbodott, mert az utcák is
nélküle dübörögtek. Sehol sem találkoztak vele. Az arcok valósággal szembeömlöttek, csak az egy
bolyhoskabátos, görbe vasbotos, pacsirtafütty-elméjű ember sehol nem akart eléjük toppanni.
Mielőtt tovább elemezte volna a helyzetet, Sárkány gyorsan belátta, a toppanás azért túlzás, ám
valahol belebotlani egy gondolatvirágtól illatozó fiatalemberbe, igen is helyén való lett volna. És
végül ez a siralmas állapot. Ott ült Kanicky, elmélyülten rótta a betűket, még csak fel sem nézett a
papírról, hiába szomjúhozta mellette a szalmakalapos pár a rápillantás vékony harmatát.
– Így nem lehet szembeszállni a mai nappal – vonta le a következtetés Sárkány. – Én
inkább most elmegyek – tudatta Estivel. Azzal felállt, s elhagyta a kávéházat.
Igazság szerint Sárkány nem volt meghátrálós típus, s most sem a szokatlan látvány, meg
hangulat adta meg a kegyelemdöfést. Valóság, mindaz, ami annak a napnak röpke óráiban megesett,
nem mellékes. A már-már rendkívülinek számító események, nyughatatlan természete, s fejében
csírázó újabb szomorúvers űzte a falak közül. Ez egyszer nem a kávéházi asztal sarkán akart
elmélkedni. A borongáshoz térre volt szüksége. Hát így. A már otthon kitalált első sorokhoz keresett
ihletett gondolatokat.
Szép életem, te távozó lét,
visszaadok mindent néked:
bársonnyal sebző bánatszövedéket,
szerelmed…
Ilyen hangulatban hagyta maga mögött a ma oly barátságtalan kávéházat.
– Ugyan már – szólt át a másik asztaltól a mostanig elmélyülten író –, ne hallgassa tovább
azt a csúnya embert. Jöjjön, üljön ide, teljes esztétikai örömöt fogok nyújtani szemének, lelkének.
A szalmakalaposnak rögtön megvilágosodott, az első perctől hallott mindent az erőstestű.
Most, hogy felemelte fejét az írástól, részletesebben megfigyelhette. Széles homlok, húsos orr, telt
ajkak, s erős áll nézett szembe, nem tökéletes harmóniába illesztve. Ösztöne azt súgta, álljon fel, és
menjen a kijárat felé, amíg nem késő. Ám csak ült megbabonázva, tekintete hol a jobb oldalán lévő
magas, valóban megnyerő külsejű emberen, hol a most megszólalón ugrált. Egyet mutatott a kép,
egyebet mondtak a szavak, melyekben kétségtelenül bűverő lakozott, hiszen másképp nem lehet
megmagyarázni az állandó kétkedő, a mindig résen álló hirtelen megtörését. Felállt, azzal a
meggyőződéssel ült át a másik asztalhoz, valódi átváltozásnak lesz szemtanúja. Az őt hívó egyelőre
darabosnak, kissé elnagyoltnak mutatja magát, de meg fog változni! Koponyája tintatartóját
becsukta, ettől kezdve nem pocsékolja egyébre tehetségét.
– Bérczi Gyula – mutatkozott be. Óvatosan nyújtotta a mennyezetre néző markát, mintha
attól tartana, a feléje tartott kéz, a hozzátartozó vastag ujjakkal, párnás tenyérrel satuvá válik, vagy
ellenkezőleg, elpárolog.
– Kanicky – kínálta hellyel az asztal pillanatnyi ura.
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– Nem hívhatnánk az urat is? – nézett Estire a fényképész.
– Ugyan – legyintett Kanicky –, minek ide idegeneket?
– Hát mi sem… – kezdte Bérczi. Az íróember szavába vágott.
– Hagyja, kár lenne ezt a szép napot elrontani holmi poétikus okoskodással.
– Honnan tudja, hogy költő az illető? – huppant a székre Bérczi.
– Az arcára van írva, a homlokára – vizsgálta figyelmesen Estit Kanicky.
– Ki az, ki ellenem uszít?
Őt sejtem én itt, a Gyuszit.
Hisz tőle kapsz, költő – puszit.
– skandálta Esti.
– Na látja, mit mondtam? – ült le Kanicky is.
Bérczi Gyula mély levegőket vett, tekintete ide-oda cikázott, próbálta felolvasztani a
torkára fagyott szót. Végül sípolás-szerű hang tudatta, magához tért:
– Hihetetlen! Maga csak úgy ránéz valakire, s megmondja, mi lakozik benne?
– Á, semmiség – intett széles mozdulattal Kanicky. – Tudja, a tapasztalat, a megfigyelés.
Most, mivel egy vers főszereplője lett, már nem érezte oly szükségesnek Esti csatlakozását
a társaságukhoz. A dicsőség mámorát az a felismerés törte meg, mi lesz, ha ez az igen okos ember
kutakodni kezd a múltjában. Ha kérdezés nélkül rájön az apró disznóságokra, vagy zsírosabb
csalásokra? Akkor ki védi őt meg? Úgy ültében, szó nélkül széket fordított Estinek.
Esti néhány pillanatig még a helyén maradt. A szomszéd asztalnál ülő embert nézte.
Szeretettel figyelte barátja mozdulatait. Tudta, addig is amíg úgy tett, mintha észre sem venné őket,
az írástól elspórolt minden maradék idegszálával rá figyel, és máris borzasztóan sajnálkozik
Sárkány távozása miatt. Estit nagyon kíváncsivá tette a születő írás. Elemi erővel gyújtotta fel benne
azt a jól ismert felkavaró érzést, amely örömből és furcsa – senki ellen nem irányuló – irigységből
tevődött össze. Egyszerre volt büszke arra, milyen páratlan elme az ő barátja, s ugyanakkor tudatta
néma szavakkal: belebetegszik, ha ez a Kanicky ismét valami remekléssel áll elő. Látatlanul, a
barátját jól ismerő bölcsességével készült beteg lenni. Őt mostanában sokkal inkább a verselés
izgatta. Különben, ez mindig így volt, csak prózával könnyebb volt pénzt kapni, meg aztán a
verseléshez valamivel több nyugalomra van szükség, mint a földszinten, vagy karzaton való
eszmefuttatások, a körúti hangulatgyűjtés, hajnali bódulat. Azon tűnődött, ki nevezhető költőnek.
Nem hús-vér lényt elemzett, hanem az eszmét. Régi gondolatai kezdtek alakot ölteni. A méretes
ablakokon bezúduló napfény, a jó barát kényelmes távolsága katalizátorként hatottak az elme
bizsergő folyamataira. A költőnek, bár közülük nagyon sokan szégyellik, sőt, letagadják, a szavak
fontosabbak, mint az élet. Na, jó, a szemérmességnek is megvan a maga oka: túlságosan szereti
mesterségét, semhogy be merje vallani. Prózai túlzással azt hangsúlyozza, kizárólag az élet a fontos,
a verselés csupán véletlen mellékterméke ennek. Rendben van, de akkor, te, akit mégis költőnek
hívnak, miért áldozod fel életedet a kifejezés öröméért és gyötrelméért? Miért nem sietsz élni? És
leginkább, és mindenek fölött: miért írsz? Hát én, összegezte gondolatait Esti, ezt soha meg nem
tagadom, és mindig így legyen, költő vagyok. Hirtelen barátjára nézett. Ő is költő. De, talán, inkább
író. Esti úgy érezte, ebben hasonlít hozzá, olyan író, aki a lét kapuin dörömböl, s a lehetetlent kísérli
meg.
– Mondja, kérem – tette le a tollat kezéből Kanicky –, maga tulajdonképpen mivel
foglalkozik?
– Fotografálok. Fényképész vagyok – válaszolta az idegen. Rögtön képeket vett elő,
amelyen különböző korú emberek álltak változatos ízlésű díszletek közt. – Többnyire fehér-fekete,
kérésre színeset is készítünk – folytatta ismertetőjét. – Ezt például anilinfestékkel színeztem, emez
brillant-lazúrfestéktől kapta különös hatását. Álmodozóknak akvarellel színezek, vagy pasztellel.
– Nagyszerű, nagyszerű – lelkesedett Kanicky.
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– Azt hittem, az ilyesmi stúdióban történik – tolta maga alá a széket Esti.
– Többnyire igen – hagyta jóvá Bérczi –, ám most nyakamba vettem a világot. Így
próbálom népszerűsíteni a műhelyemet.
Kissé előredőlt, mintha bizalmas információkat osztana meg:
– Harsányi úr engedélyével szeretnék néhány híres embert megörökíteni. Ha sikerül, igen
jó reklám a vállalkozásomnak.
– Hm – billentette oldalra a fejét Kanicky –, azt hiszem, eltévesztette a helyet. A hírnévért
föl kell mennie a karzatra.
Bérczi bizonytalan mozdulatot tett.
– Egyelőre maradjon – folytatta az előbbi szónok –, az illusztris vendégek, csak estebéd
idejére fáradnak be az intézménybe.
– Nem egészen új a találmány – kapcsolódott a beszélgetésbe Esti. – Gondolom, szép
sikereket ér el. Van valami varázslatos a pillanat kimerevítésében.
Az albumban és az állvány
Nádas fonatján, a sarok homályán.
Sok pap-rokon, délceg katona köztük.
Kis, furcsa nénikék. Násfák, kösöntyűk,
Kesztyűk, legyező, lenge fátyolok.
– Nahát – csodálkozott a fényképész –, tökéletesen leírta! Nagyon ismerheti a munkámat.
Vagy – pislogott gyanakodva –, olvasta valahol?
– Ó, csak összegeztem a tapasztalatokat – szerénykedett Esti –, talán majd egyszer
megírom ezt a csodát.
– Igen uram – replikázott Kanicky –, kétség nem fér az ön által mondottak igazságához,
viszont van annál nagyobb csoda is.
– És mi lenne az? – keveredett egy pici sóhaj Esti hangjába.
Kanicky, bár alig mozdult, hirtelen kitárulkozott, s ragyogott, mint egy hatalmas tavirózsa:
– Az emberi elme legcsodálatosabb alkotása a mozgófénykép!
– Nem tudom, hogyan vélekedjek róla – húzta a száját a fotográfus. – Gyenge lábakon
próbálja meghódítani a világot.
Kanicky semmisnek vette a kijelentést:
– Ha végigmegyek az úton, ha megállok virágzó fát nézni, üdvözlök egy szép hölgyet,
mihelyt arrább léptem, meghalt a pillanat, s vele együtt az a pillanatnyi énem is, aki akkor
kellemesen érezte magát, csodálta a szépet, vagy éppen felgyorsult szívverését próbálta leplezni a
jobb hatás kedvéért. De képzeljék, ha mindezt rögzítette volna egy mozgófényképes masina! A
heves szívverés kivételével mindent megörökíthetett volna, akár még az enyhe arcpírt is – hiszen,
nem kétséges, már csak idő kérdése, mikor lesz színes mozgókép. Micsoda lehetőség – lelkendezett
Kanicky –, éppen felfedezték a halhatatlanság egyik formáját!
– Roppant érdekes dolgokról beszél – hunyorított Esti. – Úgy érzem, az ön egyénisége
különös hatással lesz egész életemre.
Bérczi magába süppedt. Micsoda csodabogarak, füstölgött magában, most látják egymást
először, s máris egész életre kiható dolgokról beszélnek. Rögtön ez után megijedt Kanicky
eszmefuttatásától, alattomos támadást érezve vállalkozása irányába. Eldöntötte, megfoghatatlan
veszélyként kell kezelnie ezt az új műszaki nemtudommicsodát, nehogy megfojtsa a fotográfiát.
Mostanig sem érezte magát valami fényesen a két jelentéktelen firkász társaságában, de valahogy el
szerette volna tölteni az időt a nagyágyúk érkezéséig. S, persze, titokban remélte, a két pelyhes
állútól fontos adatokat szerezhet meg leendő neves modelljeiről.
Esti és Kanicky érezte az iparos barátkozásának indítékát, úgy döntöttek, ideje
megszabadulni tőle. Kanickynak eggyel több oka volt ezt megtenni, nem beszélgetett ma még
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Sárkánnyal. Ő kezdte:
– Mondd kérlek, ki ez az úr itt?
– Fogalmam sincs – vonta vállát Esti.
– És mit akar tőlünk?
– Talán tőle kéne megkérdezni – indítványozta Esti.
Csak már nem volt akitől. A fényképészt teljesen összezavarta a lavina-szerű változás.
Egyszerű lelkét felkavarta a mértéktelenség, mellyel két ismeretlen ember ily hamar tegeződni kezd.
Diszkréten összerakta holmiját, csendesen elbúcsúzott, s az emelet felé vette útját.
– Talán nem kellett volna ily rövidre zárni az egészet – nyomta el cigarettáját Esti.
– Máskor talán nem, sőt, egész biztosan kellemes társalgás közepette ismerhettük volna
meg a pillanatrögzítés művészetét. De ma, teljesen más a helyzet. Reggel óta dolgozom, annyi időm
sem volt, hogy rátok nézzek. Hol van Sárkány?
– Talán rossz napja van. Nem volt türelme kivárni a jó dolgok eljövetelét. Amit nem
csodálok – szigorított hangján Esti –, ha figyelembe veszem a megtapasztalt viselkedést.
– Avagy úgy – bólogatott bölcsen Kanicky. – Feláldozom magam, már korai óráktól
robotolok, hogy a mi mindennapink meglegyen, s ez a hála! No nem baj, majd lesz tejfogak
csikorgatása, s repedt sarkak hátrafordítása!
A küzdelem állása egyenlő, tehát igazságos volt. Összeszedték magukat. Bár ők is
elvihették volna, a kéziratot egy kávéházi alkalmazottal küldték el a lapnak, hogy lássák, délután
biztosan lesz miből minden adósságot törleszteni. Aztán kiléptek a forgatagba, hogy megkeressék a
bújdosó Sárkányt.
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Csanda Mária: Kosztolányi Dezső Füst Milánhoz
Nem, nem tudod te, mi ez, olyan, mint a levegő lenn a mediterráneumban, egyszerre édes
és illatos, persze, megvagyok e levegő nélkül is, a városi porban, a hétköznapokban, a
gondoskodásban, a munkával, meghívásokkal, szivarjaimmal. De ha belekóstoltam, s tudom, ő az a
levegő, ami nélkül élhetek, de minek… Érted te ezt, drága barátom? Főnix leszek a közelében, ha
csak egy kis időre is mellette lehetek… Hiszen neki is áldás vagyok én, az imádatommal a
házasságában megélt kínok után, és ő még olyan fiatal, elég fiatal ahhoz, hogy el tudja felejteni
teljesen a rosszakat, hogy örömre leljen, s ez az öröm én vagyok, én, és én ezt el is hiszem, bolond
vagyok, mondd? Lehet nekem is még örömet akarnom? Lehet, nem kell rá válaszolnod, tudom, és
azt is tudom, a halál is látszik már rajtam, az éjszakai izzadások, a rosszullétek, de a
megkönnyebbülés szüneteiben csak rá gondolok, s arra, hogy viszonozza ezt az én őrültségemet,
megteszed, hogy hozzád írhatja a leveleit, a te címedre, és aztán eljuttatod valahogy hozzám?
Te tudod, te is átélted ezt, a bujkálást a te visszatért szerelmeddel, amikor nem akarsz
nevetség tárgya lenni, de minden erőddel mégis, mégis a karjaiban szeretnél pihenni, ha csak
percekre is, ha ámítás is, ha ámítani kell másokat, mert szembeszállni már a mi korunkban nem
lehet az egész világgal. Nincs meg hozzá a vállunk, elcsökevényesedtek a szárnyaink, de még
léteznek, hogy titokban, amikor senki nem látja, szállhassunk, akár a boldog angyalok, egy angyali
lény földi másával, aki bennünk látja azt a felét, mi nélkül nem élhet, mint a fa a gyökere nélkül, a
gyökér a fent virágzó ágai nélkül.
Korhadnak lassan a gyökereink, száradnak az ágaink, de én újat növesztek ennek a
szerelemnek, ennek a belém költöző madárkának a hangjára, szeretetére, létezést igenlő pihegésére.
Ha csak rá gondolok, nem bánom a betegségem, az összes kínokat, bánatokat, és mi ez ahhoz
képest, hogy vele lehetek, ha ez a remény éltet, hogy velem lehet valamikor?
Ugye te megértesz, drága barátom, aki velem együtt az írásra tetted fel az életed, akinek
Arany János nyelve szent nyelv, és a szerelem titkai szent titkok. Köszönöm a segítséged, tudod,
hogy hasonló esetben számíthatsz rám, mert tudom, te éppúgy ismered ezeket a mondhatatlan késői
sugarakat, amiket már eltemettünk magunkban. Néha évezredes aggastyánnak érezzük a lelkünk, és
egyszerre csak újszülött ifjan magára ébred, hihetetlenül és mégis a legegyszerűbben, mintha
másképp nem is történhetnék.
Egyszer majd megmutatom neked őt, láthatod, milyen egyszerű, szép benne az is, ami
tökéletlen. Jó ízlésű, tehetséggel érzi a színeket, mint egy festő, biztos vagyok benne, hogy volt
festő a családjában, vagy ha nem, hát lesz. Aki a színeivel ennyire tudja, mit tegyen, hogyan öltse
fel, még az alkonyatba vagy a reggelbe is úgy áll, mintha festették volna, az éjszakáról ne
beszéljünk, mert legszebb olyankor, világít az amúgy is világító kék szeme a barna bőréből, a barna
éjből, ahogy Visegrádon láttam. Tudom, kedves barát, a te szerelmed táncosnő, neked a mozdulatok
fénylenek – az ő mozdulatai rebbenések, olyan finomak és erősek egyszerre, megkötöznek és
megbabonáznak, drága barátom, te érted ezt, neked értened kell!
Köszönöm, hogy segítesz, hogy a világ ellenében mégis hozzájussak ehhez a
boldogsághoz, az üzenetváltáshoz, hogy tudhassak róla, és ő tudhasson rólam, legalább ennyi, ne
kérdezd hogyan tovább, majd kitalálom, erre ne legyen gondod, csak ebben segíts, hogy ne kelljen
elszakadnom tőle, ebben az én állapotomban ráadásul, ami nem lehet teljesen derűlátó, ettől
függetlenül sem, bár az orvosok biztatnak. Minden levele orvosság, minden szava gyógyír, ő az én
balzsamom és álmaim takarója, a pihekönnyű kezét érzem a homlokomon, a legkülönb
javasasszonyoké mit sem érne mellette. De nem gondolok a betegségemmel, csak az ő szerelmével,
az ő kedvességével és nevetésével, és már nem is tudom türtőztetni magam, félek, mégis
kirobbanok abból a nyugalomból, amiből nem szabadna, nem magamért, hanem érte, miatta, mert
neki nem szabad új fájdalmakkal találkoznia, csakis a szeretettel, amiről nekem kell
gondoskodnom. Ne érje őt bántás, a világ szájára ne vegye, tisztességes asszonyként ismerje, mint
ahogy az is, és én törvényes úton akarom őt szeretni.
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Akarom, de nem tudom, lesz-e erőm ehhez, erőt kell gyűjtenem, Ilonkám nem fog
megérteni, egy anyatigris az én öreg oroszlán állapotomhoz képest, és hogyan is érthetné meg, nem
kívánhatom ezt. De most ki kell kerülnöm, nem vagyok képes harcolni, lassan majd kitalálom, hogy
lesz, mint lesz, már Istenhez is fohászkodom, pedig tudod, hogy nem vagyok hívő, ahogy egy
rendes templomba járó, de misztikussá lettem, mert utamba került egy nem remélt érzés, egy nem
remélt lény, aki megmagyarázhatatlan boldogsággal tölt el.
Reméltem, te nem nevetsz ki, régi barát, te jártál hasonló csapásokon, én sem nevettelek,
én is őriztem a titkod, nem nagy kérés. Hát kérlek, hogy te is őrizd, férfi a férfiét, egyik férfilélek a
másik férfilelkét támogassa, kire számíthatnék akkor, mire, ha erre nem, nem is tudom, ha nem
lennél, ha nem lenne ez a lehetőség, segítség, már a halálba kívántam volna magamat.
Nem oda, hanem az életbe kívánkozom most, te azt mondod, hála istennek, szerencsére, és
tudsz örülni velem, olyan bölcsen és némán, ahogy Störr kapitány sosem tudott, amikor a saját
szerelméről volt szó. A másokénál viszont pontosan tudja, hogy így kell tennie, nem tehet másként,
és hőssé válik, ha ezt nem is írja meg regényben, mert ez a regényének az olvasatlan, meg nem írt,
barátságból megőrzött és szíve mélyére süllyesztett fejezete.
És áldott légy érte, mint ahogy áldott Máriám is, akinek e verset írtam:
„Röpima
Ő a sebes, fényes láng. Mária
engem szeret a földön. Mária
sír és kacag, ha meglát. Mária
sikoltva jő elébem. Mária
rózsát susog fülembe. Mária
térdemhez ül le, úgy néz. Mária
a végtelent akarja. Mária…”
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Csata Ernő: Játékban
…megidézem Kosztolányit
Játszani, játszani szeretnék,
ha úgyis játék az élet,
de akkor mire jó a játékelmélet?
Én színekkel játszodtam mindig,
lezárva apró tintatartókba.
Szépírás órákon gyöngybetűkkel írtam
és krétaporral mindent teleszórtam.
Hiába tanultam, hogy a fehérből
törik a szivárvány s minden árnyalat
csak rezgésszám, egy talány,
életemre, – e nagy füzetre –
mindig esett egy folt,
hiába akartam vonatot, hajót,
ajándékot s mindenféle jót.
Borból, vízből mértékkel
tölteni nem szeretnék,
mert ez már a valóság
íze lenne és nem játék.
Nem szeretnék még
játszani atomreaktorokban
robbanást, sem felszálló
színes páragőzt,
nem szeretnék így
élni, élni mindörökkön
sugárzó virágok közt
feküdni lenn a földön,
rettegve, fuldokolva
a halálosan színes
radioaktív porban.
2011. április 11.
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G. A.: Novemberi áhítat
Beírnak majd egy utolsó könyvbe,
és kiállítanak egy utolsó lapot
– hány napot lopott ez a halott –,
felírják, és számba veszik,
mielőtt végleg belecsúszik
a végtelen közönybe.
Szádból kifogytak a bús dalok,
most némán fájnak a gondolatok.
Valahol ropog egy lusta tudás,
rejtelmes sejtés, hogy az élet nem sok,
de nem is kevés;
amit te tudsz,
azt tudja más is.
Nem fontos, mi volt,
hogy rémálmok hosszú sora,
vagy talán az élet
nem oly mostoha, csak a valóság
ostoba.
Az öreg lombban csillog
a nagyság, az idő pora
nemzedékek illő tora,
benne az elevent
élve balzsamozzák.
Mondják, a romlás mindig
ugrásra kész ült,
akkor is, mikor még a születés
csak javában készült.
Csillogó extázis,
vagy száraz oázis,
ez is volt, és a másik.
Csak a barbár hisz,
fest magának szörnymesét,
de a tudás elfojtja a halál
torkát is.
Keserves szilvák
dagadnak agyban,
a szív roppan, a tudat dobban.
Míg büszkén jártál a sivár
Budapesten, baj rágott a
zsivány testen.
Lámpafényben
felgyúlnak az egykori képek,
álmok és emlékek, izzó hálóra
kapcsolt emberi lények,
mindenhol ugyanígy néznek,
akik nem voltak mindig,
és többé már nem lesznek,
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Vagy a nap, vagy a körte,
bámulnak a világos körbe,
mert mögöttük sötét és hideg,
borzongat, amit nem ismernek.
Az ember reszket, hogy belevésse nevét
akárki emlékezetébe,
aki úgy gondol rád, mint testvérére,
tartsa meg az üzenetét, itt volt és élt.
Bár nevetséges, amíg tart, mégis harc,
a szenvedés mindig fals.
Nézz bátran, amíg nézhetsz,
ugyan darabokra szabdal,
éj és nappal, kicsinyes kínokkal,
ha átlátsz a ködön, lámpával őrködőn,
szétesik ezer apró darab okra,
fintorogsz mosolyodra, hisz „tedd, hogy
éljek” – mondja.
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Gadó Benedek: Zitácska
Csilinglő zongora csodaszép zsongása,
Dalolja a neved, Zitácska, Zitácska.
Józanság szólása, tiszta szív óvása,
Nem Mása, sem Szása, te vagy ez, Zitácska!
Szitáló eső és dühödt ég zúgása,
Haragos tudsz lenni, zeuszi Zitácska.
Kellem és jellem, bölcs szellem tudása,
Ez is csak te lehetsz, Zitácska, Zitácska.
Zizzenő levélnek zokogó sírása,
Bánatban menedék te voltál, Zitácska.
Ó a Z zöngéje,
Ó a T tartása,
Mint patak sodrása
Csillámlik, Zitácska!
Csupa Z,
Csupa I,
Csupa T,
Csupa A,
Tiszta víz,
Sűrű méz,
Megigéz,
Zitácska!
Zengő lant pengése,
Pengő húr zsongása,
Szépséged fennkölten énekli, Zitácska.
Elszáradt liliom lánglelkem kongása,
Vágyódom utánad, zabkása Zitácska!
Életem hajnala, dele és bukása,
Zitácska, Zitácska, Zitácska, Zitácska!
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Gömöri György: Németekkel teázva 1931-ben 5
– Ma Thomas Mann vendége voltam.
Megteáztunk. Ő mit se változott,
most is jókedvű, egészséges, és
kevésbé merev, mint Móricz, vagy Babits.
Családi körben ittunk teát. Fia,
Klaus – nevetve mondja – csakis
pénzért jár haza. Német tudásomat
mind dicsérték, pedig hát tudod,
milyen későn kezdtem tanulni németül.
Innen Angliába mentem, majd vissza Doornba,
ahol meglátogattam Vilmost, az öreg Kaisert.
Itt is szivesen láttak, igen: teára.
Amikor a császár foglalkozásomat
kérdezte, azt mondtam neki: „költő”,
mire szárnysegédjéhez fordult:
„hallod? költő!” és nagyot nevetett.
Gondolom, most látott először élő
költőt; igaz, hogy én is most először
száműzött császárt, vaskalaptalant.

5 A „Kosztolányi – újragombolva” című esten (Hadik Kávéház, 2011. május 27.) elhangzott alkotás.
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Gregorsky Andor: Újra járvány (2011)
ahogy tekintet nem talál
úgy párbeszéd nem alakul
a szokás gyógyíthatatlan
kódolva örökíti magát
ruháink szagtalan
jó ételeink is íztelen
egy diagnózist várunk
bizonytalan helyett véglegest
nem reagál, csatolni sem tud hova
eljutni, hol a közöny érdeke fogad
az utcánkban, látásból ismerős keverékkutyák
tüneti kezelések között a vakolat
a párába rajzolt szíveink nyoma
két generáció az ablakban, mindkét oldalon
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Gyökér Solt: Jó estét6
– Jó estét, kegyelmes úr, persze… Terszts… De te itt? Mi? Nőügy? És tudod, hogy
szalmaözvegy vagyok. Ráadásul Mariska is hazautazott a szüleihez, úgyhogy legfeljebb egy hamand-eggsszel tudlak megörvendeztetni. Rádióhangverseny, Horowitz egy novellette-et. Az egyik
elmebeteg a másikat… Megbocsáss, de ebben bizonyos vagy? Schumann is?… Na ja, Horowitz…
Várlak.
A tanácsos reszkető kézzel akasztotta vissza a kagylót és kapcsolta ki a rádiót. Jéghideg
fejjel kell gondolkodni. Bárcsak ne lenne túl az esti vermutadagján! Ha a díszes berakásosból vesz
szivarkát, azt Mária, a felesége észreveszi, kombinál, idegességre gyanakszik, marad a kopottas
fémdobozos. Egyetlen ujjal sem ért a kegyelmes nejéhez, és tehet arról, hogy Piroska a múlt heti
ötórai teán olyan szemeket meresztett rá, ami kegyelmes vendéglátóján kívül mindenkinek feltűnt?
Kérdezte is Laczfy a maga tahó tempójában, mitől lett hirtelen olyan „piroska”. Nagy a harc, valaki
csak tett egy ügyesen elejtett megjegyzést. Közben már a harmadik szivarkánál tartott. Csengettek,
sebbel-lobbal visszakapcsolta a rádiót, gyorsan újramelegedtek a csövek.
– Hová ülhetek? Üres kézzel jövök, ma ne igyál már.
– Huppanj abba a karszékbe. Szivarkát?
– Az jó lesz.
Félpercnyi tűnődés és függönybojtgusztálás után belekezdett.
– Nem a középkorban élünk, mindenki a maga ura, mégis engedd meg, hogy mint a
házassági tanúd szóljak hozzád…
– Igen, kérlek, parancsolj – felelte a tanácsos falfehéren, és tudta, hogy fehérsége
pillanatokon belül mályvalilába csap, ha nem sikerül kialakítania magán a teljes kontrollt.
– Nem jó ez így sehogy sem. Elhatároztam, hogy végre magam veszem kezembe az ügyet,
ha már… – a kegyelmes elnyomta a szivarkát.
– Ha…?
– Ha már te vagy az egyetlen, aki…
– Hogyan? Parancsolsz?
– Adj még egyet ebből a szivarkából!
A kín néma, dagadt másodpercei után a kegyelmes megint megszólalt. Bal szemöldökét
messze felvonta.
– Na kérlek, Máriával baj van.
A tanácsos ereibe újból vért pumpált a túlélés ösztöne. Egy rémség elhalt, dugja már ki
teteméből fejét a következő.
– Nem mondod komolyan…
– Azonnal cselekedni kell, ez egyre kínosabb. Ilona mindent tud. Ha nem akarod, hogy
csokornyakkendősen szülessen a babád, nem késlekedhetsz. Indulnom kell, rövidesen itt a taxi…
– Elnézésedet, nem kocsival vagy? – a tanácsosnak hirtelen nem volt jobb ötlete.
– Dehogynem, de az ma éjjel a tied. Dide is visszautazott délben, óriási súly volt a vállán.
Ilona minden szava kés. A Logodi utcai címet tudod, állj a sarkadra. Itt a slusszkulcs, szedd rendbe
magad, a bajszod kimondottan féloldalas, már Piroskának is feltűnt. Én megyek, és várom a
beszámolódat, kérlek szépen.
A tanácsos magára maradt rémségével. Megfosztják, kijátsszák, és csak annyiban különbek
az állatnál, hogy a tetejébe ki is röhögik. Ha Shakespeare-nél ahhoz a sorhoz érnek, hogy Crooked
pated, old cuckoldy ram, vagy a maga alkalmi nyersfordításában: kosszarvval ékesített, palánkon
átvert, vén, töketlen bohóc, elvigyorodnak, és miközben önkéntelenül megigazgatják a hajukat, rá,
rá, rá fognak gondolni: aki hülye, megérdemli, nem neki való az a szépasszony. Ha botrányt csap,
akkor nyámnyila, akit úgy ösztökélnek, anélkül nyílt színen is hagyná meghágni a tulajdon
feleségét. Nyomorult, disznó bagázs, a szerelem álarcában ketten megbocsátják maguknak az
6 A „Kosztolányi – újragombolva” című esten (Hadik Kávéház, 2011. május 27.) elhangzott alkotás.
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üzekedést, a többiek meg aljas Falstaff gyanánt gurguláznak a röhögéstől. Ritka, fényes és lobogó
pillanat adatott meg neki, hogy szétüthet közöttük. Várt vagy egy fél órát a torkában kotyogó, feljött
savában könnyesen fuldokolva, aztán felhívta a kegyelmest pirinyó diszkrécióért esdekelve.
– Hát az csak természetes, barátom, az csak természetes, de indulj már, vagy így akarod
drámaiabbá tenni a fellépésedet?
A kegyelmes egész életében nem viccelt, még csak el sem mosolyodott. Kincset őrző
sárkány, aki ökonomikusan bánik a mozdulataival, nehogy véletlenül leguruljon az aranykupacról.
Kizárható, hogy tréfákba berángatható legyen, még bosszúból sem hagyná magát, saját ötletekre
meg nemigen jön. Ezeket forgatta még át fejében a tanácsos, mielőtt megfürdött volna. Végül útnak
indult.
*
– Üvegcse… – Már ott tartunk, hogy ő, aki a pedantéria zsírmosolyú istenén kívül soha
senkivel nem csalt meg, széles nyilvánosság előtt kiejti a száján az „üvegcse” szót – gondolta
Kosztolányi Dezső ötvenévesen, barlanglakása magányában. – No persze abban az összefüggésben
gondolhattak éppen holmi szíverősítő italra is. Meg gondolhatott rá, aki tudott róla, hogy Csáth
szobájában fél napot töltöttem egymagamban a halála után, volt ott annyi üvegcse, mint migrénesek
fekete bársony agyán a csillag. És végezetül én, életismeretére, életimádatára büszke, életidegen,
papírfülű kisfiú, gondolhattam volna, hogy rábukkan a legtermészetesebb rejtekhelyükre Az
elsodort falu kötete mögött a polcon? Miért van lázam? Miért? Higgyem el a legegyszerűbb
magyarázatot a pokoli orvosi hercehurcákra? Vagy tán nem hirdetik minden utcasarkon, hogy
tisztátalan szerek hatása nem mosható le kamillás öblögetésekkel? Vagy csak kezdek végre
kamaszodni, kissé túlkorosan, de költőként végre találkozva a szerelemmel? Jaj, vagy minden
éppen fordítva van, mint ahogy okosan kigondoltam magamban? Nem a szerelemtől vagyok beteg,
hanem a betegségtől szerelmes?… Ezt az árat fizettetik meg velem, amiért egész életemben Hrussz
Krisztinák csodálatosan konvencionális, múlj-már-végre-el látogatásaiként néztem minden órára,
amit nővel töltöttem? Várablak biztonságából nézni mindent, látva és szagolva mindent, de érintve
csak óvatosan: ezt nem értették meg, ettől voltam nekik is, férfiaknak is a „halvérű Kosztolányi”, és
még a jelenlétemben sem átallottak imádattal beszélni egy Adyról, akinek a leghalványabb sejtelme
sem volt alkotói ízlésről… Ez nem jelenti azt, hogy ne futottak volna ki a keze alól ízléses versek is,
ez nem is vitatható. Ezeket a tágabb olvasóközönség nem ismeri. Nekik megfelel a „mák” a
„máján”. Olykor megértem Babitsot, aki Esztergomba menekül a közönség elől – milyen kifejező a
nyelvünk… Babits… Jó húsz éve olvasom a Commedia-fordítását. És ott az első sor az egyszerű és
alázatos műben, „Az ember élet útjának felén” – hagyjuk most még a második sort is a sötétlő
erdőkkel, személyes szorongásokkal –: csak ez a néhány szavacska is mennyire mellbe vág.
Évtizedek alatt sem jutott eszembe, hogy no, most, állj meg, pillanat, a rezgő, fata morganás
tetőponton, szuszogd ki magad, most van a félidő – most meg már… Messzire integethetek vissza a
nagy delelőpontnak. A matematikában mindig a sikamlósságát szerettem, nem a technikát. Azt
utáltam, megvetettem, mivel nem értettem. De az a bűvös borzongás azokkal a bizonyíthatatlan,
mégis igaz mondatokkal… És itt is. Soha senki nem tudja, ha komolyan veszi magát, Dante sem,
hol a felezőpont, de egyre növekedő bizonyosság vesz rajta erőt, hogy szép csendesen immár
átsiklott rajta.
Pizsamában volt már, mire eddig ért, valahogy nem kívánkozott könyv a kezébe.
Öblögetett illendően és szorgalmasan, nem akarta polgári életének ezt az újabb mankóját is kirúgni.
– Ezt akarják, legyen. Öblögetek nekik, és… Kiürítette száját. Egyetlen percig sem
képzelte, hogy ezt a napot könnyedén lezárhatja egy szemhunyással. Felkelt. Rádió? Ó, hiszen ez
Schumann… Odaállt az ablakba, nézte a tetőkön túli világot.
*
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A tanácsos a Vár tövében állította le a kocsit. Nem akarta felverni a kis utca mély
nyugalmát. Csontfejű sétapálcáját hol felvette a hátsó ülésről, hol visszahajította. Végül otthagyta.
Színpadiasnak érezte volna a mégoly jelképes utalást is a régi korok problémamegoldó módszereire.
Cipője minden tapintat dacára is csilingelve kopogott a kövezeten. Meglátta az ablakot, benne
Kosztolányit. Megtorpant. Hiszen felfele néz. Késő éjjelen, a költő. Mária? Lábjegyzet. Ő maga
annyi sem. A kegyelmes neve sem marad fenn. Ne velem találkozzon a költő, ha van jobb dolga.
Jobb így nekünk.
Kosztolányi hallotta a cipők zenéjét.
– Ez is egy karnevál, ha nem is Schumann – gondolta. – Játékból jövünk, játékból
megyünk.
Nem vette le a szemét a csillagokról.
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Harsányi Judit: Kötelék 7
Feleség maradtam, nevelgettem a fiam, nem sirattam a szeretőként meg nem élt kálváriát
sem. Ő már úgyis halott. Nem vágytam „irodalmi romantikára”, ahogy Ilona hitte. Nem vágytam én
már semmire. Hozzá nem beszélhetek, neki írt szavaimat becsomagoltam, vele nyugszanak a föld
alatt. Csak az emlékeket őrzöm. Azt is épp annyira, hogy lelki nyugalmam megmaradjon. Az érme
sorsa viszont mélyen bántott. Még tizenhárom évesen kaptam bérmálásra apámtól… Igen, arra adta
édesapám, mondta is, örök emlék… Családi. De’35 karácsonyán e drága érme újjászületett: titkos
szerelmi zálog lett belőle. Mintha gyerekkoromból adtam volna valami hiteles darabot neki, ő meg
Szabadkáról, anyja kezéből hozott hozzá nyakláncot. És viselte. Mindig. Ezért nem értettem azt a
nyári képet, mikor útban az Attila utca felé megláttam a buszra várakozó Ilonát, nyakában az
árválkodó érmével. Sokkolt a látvány. Mért adhatta neki? Pont neki?
Már nem pakolok annyit, mint pár hónapja. Dide még itt van velem, odaátról is segít,
rendezgeti kéziratait, a kezeim neki dolgoznak. Lassan, nagyon lassan engedem le magamról ezt a
két terhet, ami sokszor törpévé nyomott, testileg-lelkileg: férjem iszonyú haldoklása és annak a
nőnek az ostoba, szánalmas küzdelme az én halál elől menekülő férjemért. Mit lehet tenni?
Milánék ugyan győzködtek, hogy az érmét ő nem adhatta oda a feleségének, és jó is lett
volna hinni nekik. Csak hát az az elképzelt jelenet… Az folyton gyötört. Szinte láttam, ahogy
kinyújtóztatva, torzultan liheg betegágyán, a Szentjánosban, a halálhoz egyre közelebb. Már csak
Ilonához maradt ereje. Az meg etette, vigyázta, hogy is mondjam… szinte szobatársa lett lassú
haldoklásában. Dezső pedig már nem bírt, vagy – jaj, istenem!, ettől rettegtem –, nem akart az
érméhez ragaszkodni …Az a nő meg, tudja, nem érzett belőle semmit. Ő meg, ugye, azt mondta
neki, az érme is anyja ajándéka. Erre Ilona hordta. Na ez, megvallom, kegyetlenül tudott mardosni.
Ma nem volt kedvem írni, élvezni akartam a hóesést, egy kicsit kiengedni ebből a
sötétségből, mert az idő nélkülem telik, s lassan lemaradok mindenről. A Krisztina felé kanyarodok,
a fényképésszel megbeszélem, csináljon rólunk valami derűs képet, amolyan „túlélőset”, ahogy
anya és fia egymásba kapaszkodik. Már mindent takar a hó, és én túl fekete vagyok ebben a
gyászkabátban, olyan boszorkányosan érzem magam.
Tél volt, ráadásul január. Talán szerda, de már pontosan nem emlékszem. Indultam kalapot
venni. Indulás előtt dúdolgatva gomboltam fehér blúzomon a csontszínű gombokat, gyakran
dúdolgattam… a gyereknek, magamnak… Jaj, annyira emlékszem mindenre, pedig nem akarnék
nagyon, de hát… különleges egy nap volt, mindkettőnknek. Vagy inkább mindhármunknak, ha azt a
drága embert is beszámíthatom. Kalapot nem tudtam venni, de nem is ez a lényeges, próbálom
mondani a fontosabbakat. Nem messze a Horthy-hídtól, gyalog indultam hazafelé. Fiam még
iskolában, férjemet későre vártam, nem volt kiért sietni. Jólesett ebéd előtt, kissé korgó gyomorral a
kávé-, sült kolbász- és szivarillatban bolyongani… Hirtelen azonban, emlékszem, szinte
megdermedtem. A nyugalmam odalett. A körülöttem haladó nők között Ilona kullogott. Feketében,
mint egy varjú… A fehér havon. Álltam az úton, kerülgettek, de tényleg, mozdulni se bírtam. Aztán
felgyorsítottam, nehogy elmaradjak ettől a mindig gyűlölködő asszonytól.
Csak ismerőssel ne találkozzak. Nyúzott vagyok, ötvenen túli, meggyötört asszony, sápadt
arccal, nőiességem teljes hanyatlásban. Egyre ráérősebben élek, erőtlenül, mintha még mindig
várakoznék. A gyógyulásra.
Eleinte csak a céltalan követés vitt. Mintha tőle, róla, belőle kapnék újra valamit…
Közelebb menni, még közelebb… Emlékszem, szinte tartozni akartam Ilonához, mintha valami
lelki rokonok lennénk… És ekkor jutott eszembe az érme. El kell kérni. Itt, az utcán. Nehezen értem
utol, szinte futottam. Mikor mögé értem, határozott akartam lenni. De csak a zaklatottság maradt.
– Kérem, egy pillanat! – mondtam lihegve.
Azonnal megálltam. Szinte rám ijesztett. Riadtan néztem körbe, más is látja, amit én? Ezt a
nőt, aki pofátlanul letámadott, ezt más is látja? Nem vagyunk már túl az utolsó felvonáson? Meddig
7 A „Kosztolányi – újragombolva” című esten (Hadik Kávéház, 2011. május 27.) elhangzott alkotás.
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tart még ez a gyötrő előadás?
– Én… – kezdtem zavartan –, én adtam egyszer neki… ööö… adtam egy kis érmet. Láttam
tavaly nyáron, az ön nyakában. Adja vissza, kérem. Számomra az igen nagy érték. Az ugyanis… Az
az enyém.
Nem mozdultam. Csak a szemét néztem. Azt a hamisan jóságos kék szemet, amibe Dide úgy
bele tudott szeretni. Amit mondott, nem mondhatta. Értelmezhetetlen. Ármány, undorító
vádaskodás, amivel megpróbálja szegény uramat még jobban bemocskolni. Még holtában is…
szegény uram, ha látná… Aztán hirtelen kikerültem, szótlanul faképnél hagytam, menekülve az
idegenek közé.
Az út kimerített hazáig, a szél is kezdte jobban kavarni a havat. Felkapaszkodtam a
villamosra, szabad hely persze semmi. A cselédlány rögtön megérezte rajtam a feszültséget, nem is
maradt le egy pillantásomról se.
– Ádám?
– Még nem jött. Készítettem teát.
Nem szóltam, bólintásom elég volt a lánynak, aki izgalmában fehér kötényének fodrait
morzsolgatta. Miután magamra hagyott, úgy huppantam a fotelba, mint akit magasról leejtettek.
Leesett a testem, leestek a karjaim, minden zuhant egyre mélyebbe, mélyebbre lefelé. Ököllel
ütöttek, jó erősen, lendületből. A csészét se bírtam. Mindennek súlya lett. A cukornak, a kanálnak,
de leginkább a hallott szónak, ami nem lehet valóság, de mégis olyan erővel visszhangzik bennem,
mintha ezer ember ordítaná bele, a legnagyobb ürességbe. Abba, ami bennem van.
Estére csak fiammal és a szolgálóval voltam otthon, fiam már aludt. Ilona is így lehet…
Anyák, fiaik, és a cselédek támasztják egymást mindkét házban. Férfi nélkül.
A délutánomat teljesen felkavarta az Ilonával való találkozás, ki akartam kapcsolódni.
Lapozgattam a Magyar Lányok-at, de mindhiába. Nem ment. Csak Ilonát láttam magam előtt. Nem
tudtam egymáshoz közel ülő, barna szemeitől szabadulni, szégyent is éreztem, amiért ilyen
követelőzően, szinte villámcsapásként jelentem meg előtte az utcán. De muszáj volt… érti? Muszáj
volt elkérnem, ami az enyém. Ami a miénk lehetett…
Megint jöttek a kérdések, gyötrőek és lelketlenek, ennek sosem lesz vége. Hát ez az érme,
melyet Dide annyira vigyázott, melyet még a műtét miatt sem akart levenni, ezt nem a szabadkai
házból hozta ide, Tábor utcai otthonunkba? A mi otthonunkba? Ettől az asszonytól kapta, ezért
féltette annyira? Szánalmas. A hit. Mit nem tettem meg? Mennyire kellett volna még küzdeni? Nem
bírtam elviselni Mária győzelmét, testem minduntalan összerándult, ha erre a szerelemre
gondoltam. Bárcsak újra visszaforgathatnám, az életet ’35 júniusától… nem küldeném vissza Didét
Visegrádra… Hol az a nyomorult érem?És én nem éreztem. Nem éreztem rajta semmit. Még
hordtam is… Keresni kezdtem, kapkodva, mintha fojtogatna. Ahogy a tenyeremben feküdt, már nem
is értettem önmagam. Hogy hihettem, hogy ez az iszonyat, ez a silány darab, mely orvul rám
akaszkodott, Dide anyjának ajándéka? Undorral, megvetéssel néztem, szinte fájt a tenyeremnek. Ki
kell dobnom. Visszatántorogtam a könyvek közé, hogy a bőrfotelbe mélyedve kissé összeszedjem
magam. Éreztem, erővel derengeni akar fejemben egy jelenet, mikor először megláttam ezt az
érmét. A hazugság szófoszlányai már szinte érthetővé váltak, de nem kell a jelenet. Értelmetlen a
felidézés, csak fájdalmat ad. Az meg minek.
Délután a cseléddel nyugtatót hozattam. Egy nap. Ha ezen túl leszek, folytatható lesz
minden, képes leszek menekülni ebből az örvényből. Érzem. S ekkor döntöttem: nem dobom ki az
érmét, inkább azonnal visszaküldöm, ha minden elcsendesedik. Azzal válok inkább győztessé, ha azt
mutatom, „tessék, itt van, senkinek sem kell.” Igen. Ez lesz az én ítéletem. Jobb kezemből olajzöld
szoknyám barna virágaira csúsztattam a bűnjelet, majd combjaim összezárva néztem, ahogy az
mély, fenyegető hanggal a parkettára esett. Sokáig maradtunk így. A valami meg én. Vagy inkább a
semmi. Ez a kis semmi, amit gúnyos mosollyal rúgtam odébb.
Este, fél kilenc tájban behívtam a cselédlányt.
– Vidd el ezt erre a címre! Most!
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A lány szó nélkül iparkodni kezdett.
– Ha nincsenek otthon, akkor se hozd vissza! Tedd le valahová!
Fiamhoz vágytam. Csak Ádámot akartam már magam mellett.
Fél tíz tájban kopogtak. A cselédjük hozott egy küldeményt. Nekem. A betűk, így egymás
mellett a sápatag borítékon, szinte fájtak. Rossz volt látni a címet, ahová egykor ő tartozott… Hogy
szegény cseléd mennyire vacogott, remegett…! Alig értettem motyogását. Az asszonya kérte, hogy
ezt a kis csomagot mindenképp juttassa el hozzám. Meglepett ez a gyorsaság. Hittem abban, hogy
Ilona elküldi nekem az érmét, de erre nem számítottam. Ahogy újra tenyeremben tarthattam az
ajándékom, tudtam, hogy a kálváriának is vége. A köteléknek is. Mielőtt kiengedtem a lányt,
váratlan szavakat dünnyögött: mért nem mentem hozzájuk soha… a gazdája nagyon várt…
Értetlenül néztem, zavarba hozott ez az őszinte szemrehányás.
– Hogy mehettem volna én oda? – kérdeztem. Higgye el, ő is tudta, hogy ez… ez csak
vágy marad. Talán, talán ha meggyógyulhatott volna… – mondtam kissé fátyolos hangon.
Segítő menedék lenne az álmodozás… a valóságtól néhány percre elszakadhatnék,
gondoltam, álmodozhatnék arról, mi lett volna, ha... Ha majd felgyógyul, ha erőre kap, ha önálló
lesz, ha elválik… Szerettem, meg se tudtam fogalmazni, mennyire, de már nem volt ha. Elment. És,
tudja, vitt magával valamit belőlem is… De ami maradt, azzal tovább kellett lépnem… Ráadásul az
érme is hazatért. Zsebkendőmmel finoman áttörölgettem. Igen… Sokáig tisztogattam… Aztán
betettem a többi néma emlék közé. Másnap felhívtam Milánékat, mert hát, ugye, közölnöm kellett
velük is a jó hírt.
Itthon aludni a legrosszabb. Várni az alvást, forogni, emlékezni, gyötrődni. Kb. tíz perce
kapcsoltam villanyt. Nincs már kit hazavárnom. Ahogy fekszem az ágyunkban, egyedül, lassan
visszatérek Didéhez. Mit számítanak a nők, mit számít minden félresiklott óhaj, ijedt kapkodás. Egy
idő után úgyis megsemmisül a vágy, bárkinek is szólt, az irántunk érzett vágy halálát túl kell élni, a
más nő iránt érzett pusztulását ki kell várni. Amíg burjánzik a lelki gyötrődés, a hűtlenség, a
dicstelen komédiázás, addig jólesik az önámítás, a hazudozás, a hitegetés, hogy kellünk mi még…
Talán meg tudtam maradni e hitegetésben, hiszen Dide halála lehet, hogy a valóságtól kímélt meg.
De annak örülök, ami az enyém lehetett: én voltam a társ, én lettem az özvegy is. És ez elég erő,
ezzel fogok tudni élni. Valameddig.
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Inczédy Tamás: Esti Kornél nem bánja
Az emberi testnek van egy rejtélyesen hasznavehetetlen pontja. Ezt a pontot az Isten –
vagy az evolúció – mintha csak azért ajándékozta volna nekünk, hogy aztán a lehető legváratlanabb
helyzetekben megtréfálhasson bennünket. Ez a pont valójában nem is egy, hanem kettő pontot
jelent, mivel párban vannak. Két könyökünkön található belőlük egy-egy. Neked is, nekem is.
Hadd magyarázzam el! Például amikor egy kávéházban ülünk, és újságot olvasunk.
Figyelmünket száz százalékban lekötik a jó és rossz hírek, a sportrovat, az illusztációk, satöbbi.
Ilyenkor nem is tudatosul bennünk, hogy egy-egy oldal végére érve automatikusan lapozunk. Ekkor
történik, hogy az a hasznavehetetlen pont beleköp a levesünkbe. Lapozás közben ugyanis beütjük
könyökünket a szék karfájába. Épp csak egy kicsit ütjük meg magunkat. Azonban a karfa csücske
az alatt az egy pillanat alatt átböki ruhánk puhaságát és épp abba a különös pontba fúródik bele. Az
az a pont, ami minden emberből kiváltja a jól ismert görcs-szerű zsibbadást az alkarban. Nem fáj,
de pár másodpercig semmi másra nem vagyunk képesek koncentrálni. Semmi másra! Kizökkenünk.
Vagy például a villamoson álldogálunk. A villamos hirtelen fékez, mi kibillenünk
egyensúlyunkból. Nem, dehogy fogunk elesni! Urai vagyunk a helyzetnek! A homo sapiens sapiens
csúcsragadozóként ennél jóval nehezebb helyzetekben is megállta már a helyét. Mit neki egy
zötyögő villamos… Most is menni fog a talponmaradás – gondoljuk magunkban – és suta
kalimpálással próbáljuk egyensúlyba hozni csúcsragadozó testünket. Csakhogy az egyik
kapaszkodásra beszerelt függőleges vascső, amely egész eddig érdekes módon elkerülte
figyelmünket, találkozik lendülő karunkkal, és hopp, igen, már érkezik is a zsibbadás az alkarban…
Testünk bosszantó pontja ez, nem igaz?
Eme bevezető után, hadd meséljem most el Esti Kornél esetét, ami épp a minap történt
vele. Esti a napsütötte körúton álldogált. Őszen, és nagyon öregen. A pipájával bajmolódott. Rá
akart gyújtani, de az nem szelelt rendesen. Megint eltömődött. „Nem lesz könnyű kipiszkálni” –
gondolta. Hirtelen enyhe ütést érzett a jobb könyöke csúcsán. Nem nagyot, épp csak akkorát,
hogy… a pipa földre hullott.
– Rosseb egye! – morogta Esti bal kezébe szorítva zsibbadó könyökét. – Aztán megadva
magát a helyzet hatalmának, meghajtotta derekát és lenyúlt a pipáért.
– Engedetlen jószág! – feddte meg az immár ismét markában nyugvó tárgyat, majd
felegyenesedett. Megerőltette szemét. Tőle pár lépésre egy csapat suhanc hangoskodott a
buszmegálló betonszigetén. Az imént ezek lökték meg a könyökét. Kis körben álltak. Egymás vállát
csapkodva röhögtek valamin. Esti Kornél a tekintetüket próbálta kikémlelni, de ahhoz szemüvegéért
kellett volna nyúlnia. Azt pedig hiúsága nem engedte. Ezt a hiúságot önmagában „önérzet”-nek
nevezte. Így csak meresztette tovább öreg szemeit. Ráncai hol sokasodtak, hol ritkultak, de szeme
sehogyan sem találta el a megfelelő fókuszpontot. A csapat túlságosan izgága volt.
– Maga mit bámul tata?
Esti kicsit elfordult. A fiúk tovább szórakoztak. A férfi újra a pipával kezdett foglalkozni.
Meglepődve vette észre, hogy az ismét szelel. Minden bizonnyal attól, hogy az imént a járda
kövéhez koccant. Nekiállt dohánnyal megtömni. Rajongott ezért a rituáléért. Ez a mozdulatsor
minden figyelmét lekötötte. Tökéletesen megtömni egy pipát, elbíbelődni vele, hogy azután jól
megérdemelt jutalomként meggyújthassa a dohányt és beleszippantson. Olyan, mint udvarolni egy
szép kalandokat sejtető nőnek. Megnevettetni, elfeledtetni vele a világ gondjait, randevúkat kérni és
aztán, mikor eljön az ideje, vele aludni… Mosolyra húzódott a szája. Igen, épp olyan analógiára
épül a pipa tökéletes megtömése, mint egy nő tökéletes… meg… tömése. Ezen a gondolaton
elmosolyodott.
Aztán óhatatlanul eszébe jutott múltjának néhány édes emléke. Nők, akikkel jól érezte
magát. Azonban egyikük kapcsán sem a pajzán percek villantak eszébe, hanem ártatlan dolgok.
Kirándulások, táncok, nevetések… Mosolygó női arcok… Mind gyönyörű. Emlékeiben szerencsére
nem tudnak megöregedni. Igaz ugyan, hogy néhányuk az évek folyamán igen elhomályosodott.
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Akad olyan is, mely már teljesen átengedte dominanciáját az emlékek hátterének. Egy napsütötte
domboldalnak, egy kávéház csengő zajának, egy érzésnek, egy hangulatnak.
Közben végzett a pipa megtömésével és rágyújtott. Finom volt. Élvezte az ízt, a tavaszt és
a körülötte lüktető várost.
Újra eltöprengett az előbbi analógián. Szerette volna tovább göngyölni az ötletben rejlő
lehetőségeket. Érezte a gondolatában feszülő potenciált. Ha az udvarlás és a pipatömés
karakterisztikája megegyezik, akkor mi a helyzet például a… – Esti törte a fejét, gondolkodott,
majd egyszerre rájött! – a házassággal? Igen, a házasság! A házasság talán… a dohányzásról való
leszokás jegyeit hordozza. Normakövető emberek esetén legalábbis mindenképpen… Zötyögve
kuncogott magában. Ekkor kopogtatta meg valaki a vállát. Önkéntelenül ráfogott a pipára, nehogy
újra leejtse.
– Tata! – az iménti csapat állta körbe.
– Mit parancsol fiatalember? – kérdezte Esti Kornél, magában még mindig az előbbi
gondolatán mosolyogva.
– Tekernénk egyet, de nincsen papírunk. Adja má’ kölcsön a pipáját egy tömésre!
– A pipámat? – kérdezte döbbent arccal.
– Ne szenyózzon má’!
Esti nem értette az utolsó mondatot, de valami unszolásfélének vélte. Nézte a fiúkat,
ahogyan türelmetlenül toporogtak. Gyér bajszú, vékony csontú fiatalok voltak.
– Nincs gond, beszállhat maga is! – szólalt meg ismét a suhanc.
Esti úgy nézett a pipájára, mintha most látná először. Újra átvillant az agyán a tökéletes pipatömés.
A fiú tovább sürgette.
– Cucc van elég, csak nincs mivel elpöffenteni.
Esti a kezét nyújtotta felé.
– Esti Kornél vagyok.
A fiú pillanatnyi habozás után kezet szorított vele és bemutatkozott.
– Jámbor Máté.
Amint ezt kimondta, a többiekből kitört a röhögés. A fiú nevét szajkózták és nyerítve
hahoráztak. Esti számára világossá vált, hogy a társaság azelőtt soha nem hallotta Jámbor Máté
valódi nevét. Az zavartan körbepillantott, majd Estire emelte kék tekintetét és megszólalt:
– Jámbor Máté. De barátoknak csak Buzi – tette hozzá magyarázatként.
– Örvendek!
Ez az „Örvendek” újabb olaj volt a röhögés tüzére. Míg a többiek a térdüket csapkodták
Máté folytatta.
– Szóval kölcsönadja?
– Igen – mondta Esti. – Tessék! – és átadta a pipát.
– Váóó! Köszi öreg! Izé, Kori bácsi!
– Igazán nincs mit, fiatalember!
Máté egy közeli pad felé vette az irányt. A többiek követték, mintha mindannyian
mágnesből lettek volna.
A fiatalok pillanatok múlva már verebek módjára ültek a pad minden porcikáján. Esti is
odaért. Csendben figyelte Mátét, ahogy kiütögeti a félig elszívott, tökéletesen tömött dohányt a
pipából. „Ifjú barbár!” – gondolta, de mégsem szólt rá, csak magában elmélkedett tovább – „Isten
tudja, tán tanulok ma valami újat.”
Most egy zacskó került elő, majd celofán. Aztán dohány. Olyan gyorsak voltak a fiú ujjai,
hogy Esti nem volt benne biztos, mit is látott.
Öngyújtó lángja lobbant, Máté beleszívott a pipába, aztán összehúzott szemekkel nyújtotta
Esti felé. A férfi elvette a pipát és beleszívott. A dohány furcsa ízű volt és belemart a torkába.
„Csóró fiatalok!” – gondolta magában. Mégis mosolyogva nyújtotta tovább a hozzá legközelebb
ülőnek. Az sóvárogva nézett a pipára, de nem nyúlt érte.
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– Öreg, szívjon bele rendesen!
Estit bosszantotta ez a figyelmesség. Nem ízlett neki a dohány és most muszáj volt
megismételnie. Miközben szívta a pipát arra gondolt, otthon alaposan ki fogja tisztítani.
– Tüdőzze le, öreg! – hallotta egyszerre összes ifjú ismerőse torkából.
Letüdőzte.
– Tartsa lenn! – ezt is egyszerre mondták, ugyanúgy kórusban.
„Valami játék lehet!” – vélte, és sokáig lent tartotta.
„Kellemes itt a téren ezekkel a fiatalokkal!” – gondolta Esti Kornél magában, aztán
hosszan kifújta a füstöt.
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J. Simon Aranka: Esti Kornélia módszerei
Előfordult már, hogy úgy érezték: most, ebben a szent pillanatban lesz vége a világnak?
Nos, pontosan ezt éreztem, amikor kinyitottam a terem ajtaját, és megláttam őt. Ott állt az ablak
mellett a radiátornak dőlve, és unottan figyelte a zajongó, izgő-mozgó gyerekeket. Leblokkoltam,
mintha betonba öntötték volna a lábamat. Csak a kérdés zakatolt az agyamban: miért jött, mit
akarhat itt? Évek óta nem futottunk össze, és ez így volt jó. Egyáltalán nem hiányzott, sőt, azt is
igyekeztem elfelejteni, hogy valaha létezett. Most meg tessék, itt állt előttem teljes életnagyságban.
Az első meglepetés után leheletnyi káröröm suhant át a lelkemen: az évek felette sem múltak el
nyomtalanul. Szeme alatt finom szarkalábak rajzolódtak, szája sarkába felületes ráncot vont a
keserűség. Arca nyugodtnak tűnt, de én tudtam, hogy ez csak a látszat, mert azt, ami legbelül,
agytekervényeinek sötét kis zugaiban zajlik, soha senki nem sejthette. Váratlan megjelenése
aggasztott, és nem ok nélkül, mint ahogy annak idején is alapos okkal szakítottam meg vele minden
kapcsolatot. Első gondolatom az volt, hogy ha ő itt van, akkor nekem már harangoztak. Mint a
haldoklóknál szokott, a pillanat törtrésze alatt lepergett előttem az egész életem, vagyis csak az a
része, amelyben ő is szerepet játszott.
Régen volt, nagyon régen, amikor először találkoztam vele, lehettem úgy négy-ötéves. Az
oviban történt. Az udvaron voltunk, és Balog Ági nem engedte, hogy beálljak a „körben áll egy
kislányka” játékba. Sértődötten elvonultam, leültem egy fa alá, és unalmamban a füvet tépdestem.
Szinte a semmiből termett előttem, és letelepedett mellém. Amint elmondtam neki, hogy miért is
gubbasztok magányosan a fa alatt, ő kapta magát, odament Ágihoz, és jól megrángatta a copfját. A
nagy sivalkodásra megjelent az óvó néni, de új barátnőm addigra eltűnt valahová, Balog Ági pedig
vádlón rám szegezte a mutatóujját. Hiába magyaráztam, hogy nem én voltam, senki sem akarta
elhinni, és játék helyett egész délután az óvó néni mellett kellett ülnöm a padon.
Ennek ellenére Esti Kornélia – mert ez volt a neve – nagyon imponált nekem. Korban is
egyformák voltunk, és külsőleg is nagyon hasonlítottunk. Amikor ránéztem, mintha tükörbe
pillantottam volna. Gyakran össze is tévesztettek vele. A hasonlóságnak azonban itt vége is volt,
mert személyiségünk annyira eltért egymástól, mint tűz és a víz. Én mindig szófogadó, engedelmes
gyerek voltam, ő merész és vagány. Olyan dolgokról beszélt, amelyekre én álmomban sem mertem
gondolni, és hogy nem csupán dicsekvés az egész, arról magam is nem egyszer meggyőződtem.
Egyszer, amikor anyukám elküldött a boltba kenyérért, Kornélia is jött velem. Hazafelé –
hiába próbáltam megakadályozni – leharapdálta a kenyér ropogós végét. Mire hazaértünk, az így
támadt lyukon keresztül kikaparta és befalta a kenyér belét. Egy másik alkalommal annak a papír
ötvenforintosnak a felét ette meg, amelyet Csolnoki néninek kellett volna átvinnem. Mivel a félig
elfogyasztott pénzt nem mertem kézbesíteni, Kornélia pajkos mosollyal egyszerűen bedugta a
lépcsőházi korlát lyukas végébe.
– Majd azt mondod otthon, hogy odaadtad a néninek – intézte el a dolgot egy
vállrándítással.
Én sosem mertem volna ilyesmiket megtenni, de neki semmiféle kópéság nem okozott
gondot. Ott volt példának okáért a szökőkutas eset. Édesanyám varrt nekem egy gyönyörű fodros,
kékpöttyös ruhát. Ezt mindenkinek meg kell mutatnom, gondoltam, és már szaladtam is kifelé a
lakásból. A lakótelepnek volt egy szép parkja, közepén szökőkúttal. Szép idő lévén sokan kijöttek a
szabadba sétálgatni, vagy leültek beszélgetni a szökőkút körül álló padokra. Kornélia a szökőkút
káváján ücsörgött. Ahogy meglátott, felpattant, és összecsapta a tenyerét.
– De gyönyörű ruha! Járkálj körbe a medence peremén, ott jó magasan leszel, és mindenki
láthat majd!
Jó ötletnek tartottam, hát szót fogadtam. Tettem néhány kört, de nem nagyon akart rám
felfigyelni senki.
– Tudod, mit? – villant Kornélia szeme. – Sétálj hátrafelé, akkor majd észrevesznek!
Ezt az ötletét is megfogadtam, bár ne tettem volna! Két lépés után belepottyantam a
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szökőkút medencéjébe. Kornélia jól szórakozott, én meg tehetetlenül feküdtem a sekély vízben, míg
az egyik bácsi ki nem húzott a ronggyá ázott új ruhámnál fogva. Próbáltam megértetni anyámmal,
hogy Kornélia a hibás, de ő „Ki az a Kornélia?” felkiáltással kiosztott két nagy nyaklevest.
Ekkor már kezdtem kapisgálni, hogy Kornélia nem a legmegfelelőbb társaság nekem, de
hiába, mindig ott volt, ahol én. Az iskolában is rengeteg galibát okozott, aztán otthagyott engem a
levesben, amit ő főzött. Kezdte azzal, hogy ellopta Villányi Jancsika egyforintosát, melyet a kisfiú a
padján felejtett. A tanító néni motozást tartott, és természetesen az én köpenyem zsebéből került elő
a pénz.
Gyakran feljött hozzánk is, de csak akkor, amikor a szüleim nem voltak otthon, így
Kornélia hajmeresztő dolgait mind-mind az én számlámra írták. Mint gonosz boszorkány, ő ült rá a
gázsütő ajtajára, amikor a szomszéd gyerekekkel Jancsi és Juliskát játszottunk, de a leszakadt
sütőajtó miatt mégis engem büntettek meg. A kishúgom haját ő égette le a tűzoltós játék közben, ő
firkálta a virágokat anyu rúzsával a fehér asztalterítőre, ő dézsmálta meg a télire eltett befőtteket és
lekvárokat, ő pacázta össze a füzetemet, ő dobálta a kenyér héját a gáztűzhely mögé, ő mosta ki a
pocsolyában az új kabátomat, amikor az agyon ölelgetett kóbormacska végigpiszkította, és még
sorolhatnám, de egy könyv sem lenne elég ahhoz, hogy bűntetteit leírjam. Így ment ez éveken
keresztül.
Mindent elkövettem, hogy elkerüljem, de ő a legváratlanabb pillanatokban, a
leglehetetlenebb helyeken is felbukkant. A helyzet csak súlyosbodott, amikor beléptem a
kamaszkorba. Nem volt elég, hogy a kamaszok minden problémája a nyakamba szakadt, ott volt
még Kornélia is, a maga kis stiklijeivel, csínytevéseivel. Egyre jobban megvilágosodott előttem,
hogy ő és én két külön világ vagyunk, mégsem tehettem semmit. Hiába nem szóltam hozzá, ő akkor
is rajtam csüngött. Nagy szerencsétlenségemre a középiskolában is ott volt púpnak a hátamon. Az
órákon sosem figyelt, állandóan beszélgetett, levelezett a padtársával, a dolgozatoknál puskázott,
idétlenül vihogott a tanár háta mögött, és szemérmetlenül mindent rám fogott. Tele volt az
ellenőrzőm intőkkel, figyelmeztetésekkel, de amikor megpróbáltam elmondani az igazságot, anyám
mindig hazugnak nevezett, és felszólított, hogy vállaljam a felelősséget a tetteimért. Magamért
vállaltam volna, de nem értettem, miért nekem kell elvinni a balhét Kornélia viselt dolgaiért.
Egyszerre kezdtek bennünket érdekelni a fiúk is. Nincs ebben semmi meglepő, a biológia
és a kémia természetes következménye. Nagyon vágytam rá, hogy legyen valaki, akivel komolyan
járhatok, de amint feltűnt egy srác a láthatáron, Kornélia azonnal lecsapta a kezemről. Én komoly és
visszafogott voltam a fiúkkal, ő kacérkodott velük, aztán átverte, kinevette, egyszóval a bolondját
járatta mindegyikkel. Mélyen megvetettem a viselkedéséért, amelynek persze én ittam meg a levét.
Miatta kezdtek elkerülni a fiúk, s hamarosan azt vettem észre, hogy légüres térben élek.
Álhatatlansága, örökös zavarkeltései miatt a barátaimat is elvesztettem.
Akkor sikerült megszabadulnom tőle, amikor egyetemre mentem. Hál’ Istennek, oda nem
jött utánam. Fellélegeztem, úgy éreztem, végre önmagam lehetek, nem kell más árnyékában
sunnyognom, más sarát magamon cipelnem. Csodálatos öt év volt, és a felhőtlen időszak azután is
folytatódott. A diploma után férjhez mentem, dolgozni kezdtem, gyerekeket szültem. Szerettem ezt
az életet, boldog és kiegyensúlyozott voltam. Egészen mostanáig.
Már másodpercek óta toporogtam az ajtóban, nem bírtam rászánni magam, hogy beljebb
lépjek. Belső riasztócsengőm folyamatosan jelzett, amióta megpillantottam. Mit akar itt? – Másra
sem tudtam gondolni. A régi emlékek nyomán összeszorult a gyomrom az idegességtől. A tanítás
egyébként sem leányálom manapság, főleg nem egy olyan osztályban, ahol huszonöt nagyszájú,
túlérzékeny, szemtelen kamasszal kell nap mint nap megvívni a harcot, úgyhogy egyáltalán nem
hiányzott még Kornélia társasága is. Hiányzott, vagy sem, most ott állt a radiátornak támaszkodva,
és elmélyülten szemlélte a zsivajgó gyerekeket. Mit tegyek? Az agyam sebesen járt, de semmi okos
nem jutott eszembe, így maradtam annál a meglehetősen gyenge tervnél, hogy úgy viselkedem,
mintha ott sem lenne.
Erőt gyűjtöttem, és az íróasztalhoz léptem. Tekintete azonnal elszakadt a hetedik a-tól, és
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szemtelenül a képembe vigyorgott. Nekem egyáltalán nem volt kedvem mosolyogni; főleg akkor
állt meg bennem az ütő, amikor jelentőségteljesen végignézett randalírozó nebulóimon. Ennek rossz
vége lesz – figyelmeztettem magamat, de éreztem, hogy késő. Struccpolitikám pillanatok alatt
romba dőlt, már nem tehettem úgy, mintha nem látnám, hogy ott van. Amíg a hetes jelentett, végig
azért fohászkodtam, hogy különösebb baj nélkül megússzam az órát. Eleve minden reggel
gyomorgörccsel jöttem tanítani, és bár háromszor annyit készültem egy-egy órára, mint régebben,
mégis, egy ideje legfőbb célommá a túlélés vált. Az utóbbi időben már amúgy is csak egy nagyon
vékonyka hajszál választott el a pályamódosítástól, és Kornélia megjelenése valahogy a végzet
beteljesedésének közeledtét vetítette előre számomra.
Fél szememet addig is rajta tartottam, amíg a naplót írtam. Az óra témája – István és
Koppány harca – rendkívül izgalmasnak ígérkezett, legalábbis nekem az volt. Minden lehetséges
eszközt felhasználtam, hogy szemléletesebbé tegyem az anyagot: térképet, fotókat a korabeli
öltözködésről, szokásokról, fegyverekről, még a szentkoronát is elkészítettem papírból, de minden
hiába. A harmadik mondatom után már senkit sem érdekelt a történelemnek ez a szakasza, és bár
eleinte próbáltam túlharsogni a hangzavart, hamarosan be kellett látnom, hogy kevés vagyok a
huszonöt ellenében. A diavetítésre vonatkozó ígéretemet már meg sem hallották.
– Ezeknek a figyelmét csak egy véres akciófilmmel tudnád lekötni – jegyezte meg
Kornélia vészjósló hangon.
Megjegyzését elengedtem a fülem mögött, de ő folytatta.
– Talán, ha tudnál a plafonon sétálgatni fejjel lefelé lógva, esetleg bemutatnál egy szexi
vetkőzőszámot, vagy harakirit követnél el, és a szemük láttára ontanád ki a beleidet, akkor lenne
esélyed, hogy rád figyelnek. Egyébként nem vagy más számukra, csak levegő.
Továbbra sem méltattam válaszra, bár tudtam, hogy van abban igazság, amit mondott.
Egyszerűen csak nem akartam bemenni azon az ajtón, amit ő nyitott ki, mert annak még sosem volt
jó vége. Az ember az ilyesmit sosem felejti el, ha egyszer megtapasztalta, én pedig jó párszor
megütöttem már miatta a bokámat. Inkább koncentráltam, és újult erővel próbálkoztam a gyerekek
érdeklődését felkelteni az István és Koppány között feszülő ellentét iránt. Minden kísérletem
kudarcba fulladt. Megverten, leforrázottan álltam az osztályom előtt, de ők semmit sem vettek észre
kínjaimból, hiszen teljesen lekötötte őket az a sokféle, rendkívül érdekfeszítő tevékenység, amellyel
el voltak foglalva.
Kornélia szánakozva nézett végig rajtam. A szeme azt mondta: – Mi lett belőled? Rád sem
ismerek. – A szája viszont ezt: – Gyenge vagy. Nem így kell ezekkel bánni. Majd én megmutatom,
mi kell nekik!
Akartam én szólni, hogy ne mutasson meg semmit, de elkéstem. Váratlanul elordította
magát:
– Kuuuuusss legyen!
Ez hatott. Hirtelen síri csönd lett, még a levegő sem rezdült. A gyerekek döbbent arccal
bámultak, és én is sóbálvánnyá váltam. Sosem hittem volna, hogy ekkora hangja van. Az oroszlán
nyugodtan elbújhat mellette. Kornélia diadalmas vigyorral nézett szét a teremben. – Látod? –
villantotta rám a szemét. Diadalát azonban nem élvezhette sokáig, mert az osztály viszonylag
gyorsan napirendre tért a dolog fölött, és ott folytatták, ahol abbahagyták. Lám, lám – mosolyodtam
el gúnyosan – úgy látszik, neki sem sikerül. Most már kifejezetten kíváncsi voltam, mit lép ezután.
– Ha azt hiszed, feladom, tévedsz – mondta Kornélia.
Összeráncolta a szemöldökét, és bekeményített. Odalépett a mobilján bájcsevegő Robihoz.
– Iskolában nem mobilozunk! – ütött egy koppanós barackot a fejére, aztán kikapta
kezéből a telefont és két ujja közt tartva kilógatta az ablakon. A fiú meglepetésében megszólalni
sem bírt, csak tátogott hangtalanul, mint a horogra akadt hal. Kezével bizonytalan könyörgő
mozdulatot tett, de Kornélia hajthatatlan volt. Elegáns mozdulattal széttárta ujjait, minek
következtében a kis készülék mélyrepülésbe kezdett. Még egyszer kajánul megcsillant a tavaszi
napsütésben, majd végleg eltűnt a mélyben.
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Az akció megdöbbentő eredménnyel járt. Mindenki abbahagyta éppen aktuális
tevékenységét. A lázadás kitörni készülő szele érezhető volt a levegőben, és nem is késett sokáig. A
nagy vagány Csabesz magán kívül volt a felháborodástól, és azt hörögte, hogy „ez már micsoda
nagy bunkóság volt, és nyugodtan be is írhat az ellenőrzőmbe”. Kornélia kapásból visszavágott,
hogy „édes fiam, tőled nagyobb bunkót még nem hordott a hátán a föld, amúgy meg a kutyát sem
érdekli az ellenőrződ, megvannak a magam módszerei”. Talált, süllyedt. Csabesz néma kacsa
módjára, hang nélkül hápogott, az osztály nagy része viszont vihogásban tört ki. Mindenki utálta
Csabesz nagy arcát, örültek, hogy végre valaki a szemébe mondta a tutit. Csak én nem örültem.
Tudtam, hogy ebből nagyon nagy baj lesz. Ez a nő tönkre akarja tenni az életemet. Gyilkos dühvel
meredtem rá, de ő könnyed mosollyal nyugtázta indulataimat.
– Van még valakinek mondanivalója? – kérdezte a gyerekektől.
– Igen, nekem van – állt fel Robi, aki félembernek érezhette magát a mobilja nélkül, mert
folyton a füléhez kapkodott. – Az apám fel fogja magát jelenteni – sziszegte kéjesen.
Kornélia odalépett hozzá, és se szó, se beszéd, megcsavarta a fülét.
– Jelentsen!
A fiú vérvörös arccal huppant le a padba.
– Ez már tettlegesség – motyogta Csabesz alig hallhatóan.
– Valóban? – sétált oda Kornélia, és úgy hátba vágta, hogy a fiú kiköpte a rágóját. – Azt
tudod, mi a tettlegesség, de azt nem, hogy nem szabad az órán rágógumizni? – Fölvette a rágót, és
Csabesz hajába ragasztotta. – Így ni! Majd most megtanulod.
A teremre telepedett sűrű csendet csak dübörgő szívverésem zavarta meg, legalábbis én
biztos voltam benne, hogy mindenki hallja. Tulajdonképpen már attól is boldog voltam, hogy
egyáltalán ver a szívem, mert nem sok hiányzott hozzá, hogy ijedtében elfelejtsen dobogni. Lelki
szemeim előtt felrémlett, amint hívat az igazgató, és közli velem, hogy ez volt az utolsó napom az
iskolában.
– Hogy tehetted ezt? – néztem vádlón Kornéliára, de ő nem figyelt rám, az osztállyal tartott
szemkontaktust.
– Egyéb óhaj, sóhaj? – kérdezte nyájas mosollyal, de esküdni mertem volna, hogy a
mosoly mögött egy vérszomjas fenevad ábrázata bújik meg.
Valóban, nem tévedtem. Tűsarkújában gyors léptekkel a leghátsó padhoz tipegett, és
rárivallt a megszeppent Zotyóra.
– Nyisd ki a szád, fiam!
Zotyó vonakodva ugyan, de engedelmeskedett. A közelében ülő lányok kényeskedő
pfujolással adtak hangot nemtetszésüknek, amikor a fiú szájában láthatóvá vált a sebtében
begyömöszölt, félig megrágott szendvicsdarab.
– Mutasd a kezeidet! – förmedt rá Kornélia.
Szerencsétlen srác, még mindig tátott szájjal, mindkét kezét a padra tette. Egyikben egy
csonka szendvicset, a másikban üdítős palackot szorongatott.
– Órán nem eszünk! – harsogta Kornélia. – Most szépen odamész a szemeteshez, kidobod,
ami a kezedben van, és kiköpsz mindent a szádból!
Minden erő kiment a lábamból. Megsemmisülten kísértem figyelemmel Zotyó Canossajárását. Miután társai csöndes utálkozásától kísérve megszabadult a corpus delictitől, és a helyére
ballagott, Kornélia elégedett tekintettel végigsimogatta az osztályt. Istenem, befejezte, sóhajtottam
megkönnyebbülten, de túl korán örültem, mert Kornélia kiszúrta, hogy az osztály szépe, Alexa
behunyt szemmel ringatózik a padban. Pillanatok alatt ott termett, és kirántotta a lány füléből a
fülhallgatót.
– Az órán a tanárra figyelünk, nem zenét hallgatunk! – harsogta a lány arcába, és hogy
szavainak még nagyobb nyomatékot adjon, megrángatta a haját. – Erre keresztet vethetsz,
drágaságom – mondta befejezésül, és zsebre vágta a fülhallgatót az Mp3-mal együtt.
Alexa tiltakozni készült, de padtársa oldalba bökte, minek következtében megjött a józan
47

esze, és anélkül, hogy megszólalt volna, becsukta a száját.
Kornélia jóindulatú arckifejezést öltött, és lágy hangon megkérdezte:
– Nos, gyerekek, szeretnétek hallani István és Koppány harcáról?
A buzgón bólogató fejekből csupa érdeklődő, csillogó szempár nézett vissza. Nem tudtam
hová tenni a hirtelen támadt tudásszomjat. Kornélia nyugodtnak tűnt. Persze, nem is neki volt oka
aggódni, hiszen nekem kell majd szembenéznem az ő tetteinek a következményével. Gúnyosan rám
nézett.
– Most már nyomathatod a tananyagot – mondta –, én most elmegyek, megtettem, ami
tőlem tellett.
Az óra minden további incidens nélkül, majdhogynem meghitt hangulatban zajlott le.
Nyugodt azért nem voltam, számoltam azzal, hogy lesz még utóélete a történteknek, mint mindig,
amikor Kornélia megjelent az életemben. Az éjszaka nem aludtam valami sokat, de reggelre már
egészen jól sikerült elfogadtatnom magammal, hogy ki is rúghatnak. Talán nem is baj, nem árt néha
váltani.
Iskolába menet mégiscsak megállt bennem az ütő, amikor megláttam Csabesz apját a
bejárat előtt sétálgatni. Kezdődik a vég, állapítottam meg leverten. Azon morfondíroztam, hogy
kerülhetném el a találkozást, de már észrevett, és elém sietett. Hát, akkor ennyi volt, búcsúzunk,
siklott végig tekintetem az iskolán. Legnagyobb meglepetésemre azonban Csabesz apuka széles
mosollyal megragadta a kezemet, és eszelősen rázogatta, miközben szélsebesen hadarva mondott
valamit.
Már rég eltűnt a szemem elől, amikorra sikerült felfognom szavai értelmét. Magam sem
akartam elhinni, de hálás volt, amiért gatyába ráztam a fiát, akit a hajába ragasztott rágóguminak
köszönhetően végre a kiállhatatlan emós frizurájától is sikerült megszabadítani. Lelkem legmélyén
élni kezdett a remény, hogy talán mégsem leszek állástalan tanár, de ott volt még a mobiltelefonos
eset. Abból aztán már sehogy sem fogok tudni jól kijönni. Kösz Kornélia, hogy tönkretetted a
pályafutásomat, morogtam magamban a tanári felé tartva.
Kollégáimat élénk beszélgetésben találtam. Elmesélték, hogy megkerült a gazdaságis
Katika eltűnt telefonja.
– Én azt sem tudtam, hogy elvesztette – csodálkoztam.
– Pedig így volt – mondta Józsi, a művészi hajlamokkal megáldott magyartanár. –
Tegnapelőtt szedte az ebédpénzt, és mivel elég nagy volt a jövés-menés az irodában, csak délben
vette észre, hogy a mobilja eltűnt az asztaláról, és munkaidő végére sem került elő. Tegnap délben
azonban éppen az iskolaudvaron ment keresztül, amikor egyenesen az égből eléje pottyant valami.
Gyanítottam, mi lehetett az. Tiszta mázli, gondoltam, hogy nem a fejére, mert akkor ki
tudja, még miféle kártérítéseket is a nyakamba varrhattak volna.
Józsi folytatta a beszámolót.
– Képzeld csak, az a valami nem volt más, mint a Katika telefonja. Ráadásul a járda
melletti füves területen landolt, így nem is lett semmi baja. Katika azt állítja, csoda történt, az
istenek visszaadták az elveszett mobilját.
– Nahát! – adtam a meglepettet.
– És még nincs vége – magyarázott Józsi fontoskodó arccal. – Katika rájött, hogy a mobil
eltűnése az égiek figyelmeztetése volt, amiért túl sokat telefonált, ezért elhatározta, hogy nem
használja többé, és elajándékozta a konyhás Marikának. – Józsi emelkedett hangulatban fejezte be a
történetet. – Ugye milyen szép ez az egész? Egyszer majd megírom, ha lesz időm.
Gépiesen bólogattam, s közben feltámadt bennem a remény, hogy nekem is lehet
szerencsém. Robi biztosan nem szólt az apjának, hiszen lopta a telefont. Talán mégsem olyan rossz,
hogy Kornélia meglátogatott. Én sosem mertem volna megtenni azt, ami neki olyan könnyedén
ment. Ismét tanultam tőle valamit. Nem hiszem, hogy valaha is alkalmazni fogom a módszereit, de
mindenképpen átgondolom a sajátomat. Új szelek fújnak a világban, új módszereket kell találni a
tanításban is.
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A nyitott ablakon át friss, hűvös levegő áramlott a helyiségbe. Megborzongtam. Fölvettem
a kardigánomat, és a zsebébe nyúltam zsebkendőért. Furcsa, fémes tárgy akadt a kezembe.
Fogalmam sem volt, mi lehet az, nem emlékeztem rá, hogy bármit is beletettem volna a zsebkendőn
kívül. Előhúztam a rejtélyes tárgyat, és a döbbenettől bénultan meredtem a tenyeremen fekvő Mp 3ra.
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Jassó Judit: Estiségek. Novellafüzér
A portás
Tulajdonképpen jó élete volt.
A belvárosban lakott, mindig is kelendő, kétszobás lakásban, melynek ablakai rendezett
belső udvarra néztek. Gyakran kiült ide, főleg mikor beköszöntött a jó idő, és az orgona illatát
szipákolta vagy a rigók cserregését hallgatta. Úgy tűnt, mintha a csicsergés drágakő is lett volna,
mely hol itt, hol ott hullik, csengve-bongva, az udvar kövére.
A Köztársaság téren, az elemiben dolgozott, mint portás. A felnőttek megbecsülték őt, a
gyerekek meg hol féltek tőle, hol meg nem. Reggel hét óra negyvenöt perc előtt senkit nem lehetett
felengedni az emeletre, az igazgatónő szigorúan kiadta. Mindig volt, aki meg akarta szegni a
szabályt. Volt egy ötödikes fiú, aki a legtöbbször. Csak a tréfa kedvéért. Mikor szólt az anyjának, az
csak sóhajtott egyet, hogy tudja.
– Esti úr, nem maga az első, aki az én rossz fiamra panaszkodik.
– Nem rossz az – vágta rá Esti. – Csak nyugtalan.
Visszagondolt a saját gyermekkorára.
– Aztán hogy élnek maguk otthon?
Az asszony már a küszöbön állt, Esti benn ült az asztala mögött, a portáskuckóban.
– Bejöhetek? – kérdezte Szaniszlóné, s Esti bólintott.
– Szóval, jól élünk, nem panaszkodhatom – mondta az asszony kissé öblös, duruzsoló
hangján. – Csak sokat dolgozunk a férjemmel. Azért kanászodott el annyira a Pityu.
A gyereket úgy hívják, mint egy papagájt, gondolta Esti.
– Mi lenne, ha inkább Istóknak szólítanák, mint itt a többiek?
Az asszony göcögve nevetni kezdett.
– Jaj, hát csak én – azzal törölgette a szemét, mert hirtelen a könnye is kicsordult –, csak én
hívom így. Otthon a többieknek Istók. Az apja néhányszor ugyan Pityunak szólítja, mikor mérges.
Persze nem neki kell fegyelmezni. Az apjának jó gyereke van, az anyjának meg – egy másik, a
rosszabb.
Esti, hazafelé menet, elgondolkodott a hallottakon.
Mikor legközelebb meglátta a fiút, megszólította.
– Te Istók – mondta neki –, mutasd csak az ellenőrző könyvedet.
A gyerek, semmit nem kérdezve, szó nélkül megmutatta a jegyeit. Majdnem csupa jeles.
– Itt van egy papír, ma hozta a postás. Vidd föl a tanár úrnak, és mondd meg neki, hogy te
jelentkezni fogsz a fővárosi matematika versenyre.
Istók egy szó nélkül engedelmeskedett. Napokkal később megjelent az asszony, és már
kérdezés nélkül mert a kuckóba lépni. Nem győzött hálákodni, mert Istók egészen megváltozott.
Esti szabadkozott.
– Hiszen ez mindig is benne volt – bólogatott. – Csak biztatni kellett.
Jóban lettek az asszonnyal. Szinte minden nap váltottak pár szót. Egyszer azonban
Szaniszlóné sápadtan, mint valami holdkóros, állított be Estihez.
– Esti úr, van egy perce? – kérdezte, halkabban, mint a légy zümmög.
– Nocsak, Szaniszlóné, valami baj van? – kedélyeskedett Esti, és hellyel kínálta az
asszonyt.
– A nagyobbik lányom, tudja, Boglár. Őróla van szó.
Kiderült, mi nyomasztja. Boglárnak egy gazdag udvarlója akadt, aki szerette volna
megismerni a családot. Meghívták hát magukhoz vacsorára.
– Tehát komolyak a szándékai – nyugtázta Esti. – Ne feledje, hogy az étkezőasztal – fontos
része minden közösség életének. Ott életekről szoktak dönteni. S ott lehet a legjobban kimulatni is
magunkat.
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– Tudom, tudom – mondta idegesen az asszony, közben pillái össze-vissza verdestek. – De
mit főzzek? Fogalmam sincsen róla.
Esti előredőlt.
– Azért valami csak az eszébe jutott.
– No pesze – bólogatott Szaniszlóné. – Tatárbífsztek. Kijevi jércemell. Aszaltszilvával
töltött pulyka.
Esti a fejét ingatta.
– Nem kell megijeszteni azt a fiút. Jó lesz valami egészen egyszerű étel.
Az asszony hosszan, fáradt szemekkel nézett rá.
– Paprikás krumpli? – lehelte, mintha titok lenne.
– Az. No látja, menni fog az – derült föl Esti. Azt remélte, most már hamarosan befejezik a
beszélgetést és visszatérhet a napilapjához.
Az asszony szedelőzködni kezdett. Komótosan bebugyolálta magát a nagykendőbe, majd
kitartotta maga elé a cipőjét, és egyet balra, egyet jobbra billegette.
– És a leves? – kérdezte, már az ajtóból visszanézve.
– Hogy-hogy a… vagy úgy – dörmögte Esti, és nyújtózott, meg ásított is egymás után.
Majd megdörzsölte a szemét és hirtelen azt mondta:
– Gulyásleves – a hüvelyk- meg a középső ujjával még csettintett is utána egyet.
– Gulyás – ismételte az asszony. – Minden jót, portás úr. – Azzal elindult haza.
Szélviharokkal jött a szombat; Esti vendégségbe volt hivatalos. A hipermarketben
összetalálkozott Szaniszlónéval, aki láthatóan izgatottan végezte a bevásárlást. Tincsei elől az
arcába hullottak, kifutva a hajcsatok jármaiból; vele volt a két kisebb gyerek is, akik hol a
bevásárlókocsiba csimpaszkodtak, hol a polcokról kapkodtak le azt meg ezt, s nézegették.
– Esti úr – örült meg Szaniszlóné. – Megkérdezhetem, hogy volna-e kedve nálunk
vacsorázni ma este?
Nehezére esett füllenteni, ráaádásul pont ennek az asszonynak. De kimentette magát.
– Elutazom a Balatonra – mondta; és ez igaz is volt. – Unokatestvéremhez, a
születésnapjára. – Még ez is így volt. – Lehet, hogy ott alszom. Ha túl hosszúra nyúlik a mulatság. –
No, ez így nem egészen állta meg a helyét: Esti nem szeretett, csak a saját ágyában aludni. Főleg a
vendégségszagot, azt az édeskés, ágyneműből áradót nem állhatta, amit ha megérzett, máris
korlátozva érezte a szabadságát. Ez meghatározta ugyanis, meddig maradhat, kikkel és mennyi
ideig érintkezhet; mit s hogyan illik enni reggelire, vacsorára; mennyi levest mernek a tányérba, s
hány szelet süteményt szabad elvenni a tálcáról.
– Vagy úgy – mosolyodott el az asszony. – Jó mulatást akkor – és már tolta is tovább a
kocsit. A két gyerek megszeppent, hogy anyjuk egy idegennel diskurál, nem ismerték föl azonnal a
portást. Úgy bámultak rá, mintha valami csudálatos dolgot látnának, és Estinek eszébe jutott saját
félős gyerekkora.
Nem igaz, hogy más férfiakkal nehezebben állt szóba, s ő csak asszonyok lelki tanácsadója
volt. Csak valahogyan a férfiak nehezebben nyíltak meg, legalábbis egyesekre ez volt jellemző.
Mert akadtak persze – mindkét nemből – olyanok, akik szerettek fecserészni; számukra a beszéd
nem volt több mint egyszerű időtöltés.
A horoszkópos lány minden reggel pontban háromnegyed nyolckor hozta az öccsét.
Fölmentek a másodikra, ahol a harmadik bé osztályterme volt. Visszafelé mindig benézett Estihez,
akivel folyton a csillagok állásán évődtek.
– Fúúúú – fújtatott a lány, mikor leért a földszintre. – Ennyit nyargalni! Kis híján olyan
magas ez az iskola, mint az evereszt!
– Legalább közelebb lehet a csillagokhoz – nevetett ilyenkor Esti. – Mi a jóslat mára?
– Változások, Esti bácsi – fintorgott a lány. – Minden jegynek.
– Van olyan életkor, amikortól ez már nem működik – kacsintott Esti. – Rajtam már nem
fognak ezek a hogyishívjákok.
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– Csak előrejelzés – vonta meg a vállát a lány. – Semmi több. Amúgy szórakoztató. Maga
Kos, ugye?
– Az – bólintott Esti. – Legjobb tudásom szerint az vagyok.
– Akkor van humorérzéke. Maga tud nevetni. Meg sírni is, ha kell – bólogatott a lány,
nagy-nagy bizonygatással. – Minden érzelmét intenzíven éli meg. Mondja, verekedett már? –
kérdezte hirtelen. – Úgy igazából.
Egy nő miatt, jutott eszébe Estinek, s az emlékek föltolultak a mélyből, ahová érzelmi
limlomjait szokta száműzni.
– Volt olyan – nézett a lányra. – Egyszer előfordult.
Az a nő a leggyönyörűbb volt az egész világon, akit csak ismert. Kapcsolatuk igen
közhelyesen indult és úgy is végződött. A nő – egy Skorpió – teljesen levette őt a lábáról; a mai
napig olyan hibátlanul fel tudta idézni őt magában, hogy az arcán ekkor apró rángások futottak
végig.
A lélek tükre – mondta a nő, és megérintette, finoman karistolva ujjbegyével, Esti arcát. A
férfi lehunyta a szemét. Mikor kinyitotta, ő már köntösébe bújt, cigarettára gyújtott és bekucorodott
Esti fotöjébe. Csuklójával finoman átfogta a bokáját, és az ölében tartott papírlapról verset olvasott
fel.
„Tömpe orr – egy mopszlié
(Persze apámtól kaptam)
Karcsú kézfej – zongorához illő
Ceruza-ujjakkal
Hajam sörény, ez nem frizura
Fésüléssel mindig hadban –
Ez vagyok én a leginkább
(Regulára sosem adtam)
A lábaim pipaszárak
Füstölgök rajtuk eleget
Azt hiszem, hogy akkor szépek,
Mikor
Tűsarkaimon billegek
Ha utánam kiabálsz: ez milyen jó nő!
A múltamnak integetsz
Anyám karcsú dereka
Babonáz, ha méregetsz
Ki vagyok, mikor tükörbe nézek?
Mennyi a régi, mennyi az új?
Ha megfeszítem, más az arcom
És megint más, ha ellazul
Keserű vagyok, mint íz a szájban
Mikor túl sok cigarettát szív
Nem tudom, hogy mit mutassak –
Mire vagy kívácsi?”
A vers ott volt a zsebében, mikor a nő férje – szintén Kos – becsöngetett hozzá, és ő
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gyanútlanul, házikabátban meg papucsban ment ajtót nyitni. Először csak egy pofon csattant –
másnapra a lélek tükrét lila vonalak keretezték –, melyet becsületből illett viszonozni. Aztán
összekapaszkodtak, és lett közönség is, mint valami mérkőzésen. A papír kiesett a zsebéből, s
valamicskét mentett a helyzetén. Ahogy utána hajolt, egyúttal kitért a férj újabb ütései elől.
Megmarkolta, majd zsebre tette a verset; s mikor később kisimította, még sokáig látható volt, hogy
egy alkalommal sótartót hajtogattak belőle.
– Hogy hívták? – mosolygott a lány.
– Kit? – motyogta Esti, és belebújt a szvetterébe.
– Hát őt. Akiért verekedett.
– Vagy úgy – Esti fázott, pedig nem volt hideg. Lelki alapon, mondhatni.
– Különben nem fontos – vonta meg a vállát a lány. – A maga dolga. De ez a szél… ez
különös. Maga nem érzi?
Esti az ablakhoz lépett. Annyi tavaszt látott már és annyi szeles napot megélt, hogy hirtelen
különbséget sem tudott volna tenni ezerkilencszázhetvenhat vagy kétezeröt között.
– Én legalábbis azt érzem, hogy ez valami szokatlan erő – nézte az eget a lány. – Különben
én Ikrek vagyok; ezért szeretem a szelet. Gondolkodni is szeretek azon, miért fúj akkora erővel.
Csak van valami más magyarázata is. Azon kívül, amit a természettudósok mondanak.
Esti szerette hallgatni a horoszkópos lány szavait. Az ezoterikus érdeklődése valamiképpen
megfosztotta őt saját nemétől, viszont annál inkább emberivé tette.
A férfiak. Volt egy, akit először szánt, utána, hogy megismerte, kezdte el igazán becsülni.
Felesége írónő volt, évente két megjelenéssel.
Amíg ő dolgozott, helyette minden munkát, feladatot a férfi látott el.
Nem volt már fiatal, ötven felé járt. Későn érkezett életébe a szerelem, és vállalta is,
minden boldogságával, minden nyűgével együtt.
Volt egy hivatali munkaköre, s ha végzett, fél óra múlva ott volt az iskolában. Türelmesen
várta, míg a fia összepakol és leballag vagy száz lépcsőnyit a földszintre.
– Szokni kell a rendet – mondta, mikor első alkalommal elegyedett szóba Estivel. – Csak
egyszer mondok el mindent.
Sokszor kimerülten üldögélt a porta előtti padon, ölében aktatáskájával.
– Az opera hiányzik a legjobban – motyogta Estinek; s ő odaült mellé, hogy hallja, amit
mond.
– Tudja, régebben, míg a feleségem közönséges halandó volt, mindig jártunk operába. De
aztán… Felköltözött az Olimposzra, s onnan csak a kopácsolás hallatszik le, az is gyöngén.
– Tehetséges, nemde – vágta rá Esti.
– Az, az – bólogatott lassan a férfi. – Végre befutott. Korábban azért aggódott, mert senki
nem olvassa. Most azért van gyomorgörcse, mert mindenki őt olvassa.
Egy pár alkalommal elaludt, mire a fia leért hozzá. Főként keddi vagy csütörtöki napon
volt erre példa, mikor a gyermek hegedülni tanult és különórára járt. Ugyanolyan türelmes lélek
volt, mint az apja. Nem költötte föl, hanem odaült mellé, s olvasott vagy a rubikkockáját tekergette.
Mikor a férfi fölébredt, a gyerek csuda aranyosan mosolygott rá. Volt ebben megértés meg
szánakozás is, hogy nekik, férfiaknak, ebben a családban ez a sors jutott. Örök másodhegedűsök
lettünk, papa, mondta a gyerek mosolya, de itt vagyunk egymásnak. Te nekem s én teneked.
Nincsen baj, papa.
Egyik újévben, az első tanítási napon a férfi sugárzó arccal, kipihenten érkezett meg az
iskolába. A gyerek sem látszott a szokásos komolynak, manóarca most végre játékosnak mutatta őt,
mint amilyen akkor lenne, ha a felnőttek jobban kímélnék őt saját viharaiktól.
– Képzelje – áradozott a férfi –, a fiam koncerteket adott nekünk a karácsonyi szünetben.
Rengeteget játszott hegedűn. A bocibocitarkát. Mozartot. Ne gondoljon nagy dolgokra. Csak amit
tud. S az éppen a legtöbb most nekünk. A feleségem is nagyon boldog volt, végre.
Minden élet olyan, gondolta Esti, amilyen. Legjobb, ha úgy tekintünk másokéra, mintha
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leletre bukkantunk volna. El kell utaznunk a másik életébe, ha meg akarjuk azt érteni.
Esti tudta, hogy még sok ilyen utazása lesz. Remélte azt is, hogy lát majd csodákat;
betekinthet igazi mélységekbe; felláthat elefántcsonttorony-nyi magaslatokra.
Kuckójának ablakán a térre bámult, s látta, hogy valaki a kalapját kergeti, amit a szél –
hopp! – lesodort a feje tetejéről.
Egy utcával lejjebb villamosok zörögtek végig a Népszínház utcán.
Esti Kornél bezárt és elindult hazafelé.
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Kalász István: Apát lead 8
Kitöltendő: születési neve, helye, apja neve, ezen a kérdésen a férfi felnevetett, anyja neve
apjának? Tényleg kell ez? De minek? Egy név az minden és mégis semmi. És: mit eszik, mit nem
eszik, gyógyszerérzékenység, allergia: igen/nem (Feltétlenül aláhúzandó!), gyógyszert ki írt fel,
mikor és miért, széklet van-e, diéta? Ez itt a megjegyzés rovat, ide beírhatja személyes közlendőit.
2XDinA4 a felvételi adatok nyomtatványa, ennyit kell kitöltenie.
Elérhetősége a hozzátartozónak? Cím, bankszámlaszám. Még ezt is kérdezték. A
nyomtatványon.
Apja: 84 éves, két szemüveg, három pár zokni, három alsónadrág, fogkefe, 67 kilogramm
test, és ez a test bal fülére nem hall, bal szemére alig lát, gyógyszert nem szed, zihál, feledékeny,
vérnyomása nagyjából rendben, éjjel mászkál. És most fogja a kezét.
– Félek – suttogta az apja.
– Mitől félsz?
– Félek – ismételte az apja.
Ült az ágyon, és fogta a férfi kezét. A fia kezét. A belvárosi lakás hátsó szobájában ültek,
csöndben.
– Apa, nem kell menned – mondta a férfi –, ez a szoba a tied. Örökre a tied. Nem kell
innen el…
Igen, nehéz év volt. A férfi ápolta az apját. Fizette a számláit. Mosta az alsóneműjét,
hallgatta, hogy az apja meséli, kik törnek megint világuralomra. Kié az olaj a földön? Kik
felügyelik a város csatornáit? Kik és miket írnak az újságba? Hallgatta hajnalban, hogy az apja
mesélte, nem szerette őt az anyja. A férfi nagyanyja. És kik esküdtek össze a világ ellen, kérdezte az
apjától. A szelet is használják már, mondta erre az apja, képzeld csak, a gyönyörű szelet! És apjának
igaza volt olykor, az óceáni fúrótornyok másé lettek, Afrika nem küldött többé cukrot Európába, az
olaj drágult, az orosz gáz is, a pesti utcát a polgármester nem újította fel, apja ismerőse, Gallus is
meghalt, a város alatti csatornákban egyre nagyobb patkányok éltek.
Nehéz év volt, a férfi elfáradt. És a lelke mélyén örült, hogy az apja otthonba akart menni.
És akkor most mennek. A férfi leadja az apját. Az Árnyasban.
51 km a várostól keletnek, az Árnyas Idősek Otthonában épp felújítottak. Festékszag,
jövés-menés, festőfütyülés a folyosón. A férfi megállt kocsijával a parkolóban, kivette a bőröndöt
/Tisztelt…, két bőrönd megengedett/, kisegítette apját a kocsiból, lassan átmentek a murvás
terecskén, beléptek a kapun, igen, az Árnyas Otthonban munka folyt, létrák, vödrök, fütyülés a
folyosón, festettek, a férfi körülnézett. Iroda, kopogott, senki sem nyitott ajtót, apa, ülj le ide,
megyek, körülnézek.
A férfi végül talált egy másik irodát. Két nő ült bent. A férfi elmondta, hogy hozta az apját
az otthonba, hogy lent vár a hallban, és ő szeretné megnézni apja jövendőbeli lakását. Nem lakás,
szoba, mondta az egyik nő, az apartmanok a másik szárnyban vannak. De a szobák nagyok, tágasak.
És besüt a nap. Eddig senki sem panaszkodott, mondta a nő unottan. A férfi erre azt mondta, ez
valami félreértés kell legyen, ő lakásról tud, erkélyes szoba amerikai konyhával, saját, ez nagyon
fontos, saját fürdőszobával. A nő nem mondott semmit, valakinek telefonált, papírokat vett elő, de
nem találta, amit keresett, majd megkérte a férfit, menjen vissza az apjához, majd megy értük
valaki, addig várjanak türelemmel.
Végül, több mint egy órát vártak, a férfi újra felment az irodához, de azt zárva találta.
Elindult az épületben, hosszú folyosóra jutott, onnan ajtók nyíltak, és az ajtók nyitva voltak. A férfi
belesett az elsőn, a szoba közepén asztalka állt, két szék, barna komód, a fal mellett ágy. A szobában
senki. Benézett a másodikba is, a szoba közepén asztalka állt székkel, a fal mellett heverő és
szekrény. Ez a szoba is üres volt. A harmadikban sem volt senki. A negyedik szoba is üres volt, és
láthatóan lakatlan, az ágyon a csupasz matrac feküdt. A férfi belépett, körülnézett. Itt, gondolta,
8 A „Kosztolányi – újragombolva” című esten (Hadik Kávéház, 2011. május 27.) elhangzott alkotás.
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ebben a helyiségben az apja nem fog aludni. Az ajtóból rögtön az ágyra látni, és az apja mindig
sarokban akart feküdni, megbújva a fal mellett, biztonságban. Az ágyból nem látni az ablakot, és az
apja úgy szeretett feküdni, hogy látta a világot. Éjjel az eget, a lassan elcsúszó csillagokat, nappal a
fákat, este az alkonyatot, a kék órát, ahogyan az apja a szürkület időszakát nevezte, mindezt látni
akarta. Nem és nem, ezt a keskeny szobát, ha lehetne, teljesen át kellene alakítani ahhoz, hogy apja
nyugalmat találjon benne. De hogyan, nézett körül a férfi, az ágynak csak ahol éppen állt, volt elég
helye, tehát a szoba alkalmatlan. Gondolta a férfi.
Kérem, mondta az egyik nő az irodában, nem mászkálhat csak úgy az épületben, mit
képzel? Zavarhatja a lakók nyugalmát! A férfi megkérdezte, hogy a 206-os szobát, ahol járt, azt az
üres helyiséget szánták-e az apjának? A szoba ablaka raktárra néz, kukákra. Gyomos dombra. És
különben is, az a szoba nem. Nem, mert… A nő fellapozott egy füzetet, és azt mondta, a 206-os G.
Mária szobája volt, az a rákos…, nem, azt a szobát már lefoglalták. A férfi apjának egy emelettel
lejjebb lesz. Amúgy az otthon szobáit szakemberek tervezték, a lehető legjobban lett kitalálva ez az
elrendezés, az ágy helye, az asztalé, a vízcsap, az ablak mérete. A férfi érezte, a nő türelmetlen lett,
érezte, hogy őt akadékoskodó hülyének találta, igen, az apjára gondolt, ahogy ül a hallban a padon,
lábánál a táskával. És vár. Rá.
A férfi dühös lett. A táskára gondolt, ami apja lábánál állt a huzatos hallban, annak a
táskának a zsebében volt a cédula, arra írta fel a férfi tegnap éjjel gondolatait az apjáról. Hogy mit
eszik? Mitől lesz hasmenése? Mit szeret és mit nem? Mit olvas? Mi a kedvenc színe? Írója? Milyen
zenét kedvel? Mik foglalkoztatják mostanában? És a bal alkarja fáj, ott nem lehet fogni. Igen, ezek
voltak a személyes megjegyzései, ezeket szerette volna elmondani valakinek az otthonban.
Valakinek, akinek átadja az apját. Méltósággal. Biccentett, hagyta a két nőt az irodában, lement az
apjához. Éppen akkor emelte fel egy fiatal ápoló a padról, amikor odaért. Istenem, mondta a férfi, a
bal karját nem szabad, apám, nem fáj? A fiatal ápoló biccentett, és azt mondta, nem kell aggódni, ő
ezermillió öreget emel fel naponta. Tudja jól, mit csinál. Most teszi be a kerekes székbe.
És akkor hangzott el a következő…
– Talán megkérdezhetné, akar-e ülni egy ilyen székben az apám?
– Kérem, ne avatkozzon a munkámba, tudom, mit csinálok.
– Lehet, de az apám nem akart soha ilyen székbe kerülni. Utálja, érti? Tud járni, ha lassan
is, de tud.
– Ez a szabály, ülnie kell.
– Nem hiszem, aki járni akar, járhasson.
– Maga leadja az urat, az ápolt beleül a székbe, én meg tolom. Ahová kell.
– Hová?
– Itt a maga jogai véget érnek. Leadja, megy innen, majd jön látogatni, a többi nem a maga
dolga.
– Mióta dolgozik itt?
– Menjen előlem kérem, a munkámat végzem.
– Tud valakit, akivel beszélhetek az apámról? Akinek elmondhatom, amit akarok.
– Nézze, én most felviszem az apját a vizsgálóba, leszóltak, vigyem, viszem, a többit majd
eldöntik fent, álljon félre kérem, sajnálom.
A férfi arra gondolt, hogy az apja érdeke a fontos. Az, hogy neki jó legyen. Hogy legyen
ágya, ő pedig felvihesse apját az új és tiszta szobájába. Vihesse a holmiját is. Kitehesse valahová a
közös fényképet, ők ülnek egy asztal mellett és mosolyognak. Átölelik egymást. És legyen egy
normális szekrény, ahová beteheti apja fehérneműjét, beakaszthatja a kabátját, legyen falipolc a
könyveknek, egy fiók, ahová beteheti gyógyszereit, szemüvegét, telefonját, apja noteszét. A fésűjét.
Amit a hiú apja kedvelt. És legyen hely a papucsnak. A fogkefének. Legyen tükör. Zuhanyozó. Hely
a törülközőknek. És legyen sok-sok levegő abban a szobában, mert az apja fullad.
A férfi ment az ápoló után. Ment a folyosón, állt a liftben, közben nézte az apját. Az öreg,
foltos bőrét a kezén, ahogyan a kerekes szék karfáját markolta. Aztán az emeleten betolták az apját
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az orvosiba, a kövér nővér elkérte a férfitől a papírokat, az Esti bácsi papírjait, mindent, amit
magával hozott, adja csak nekem, majd átnézem, uram, Ön kicsoda, ja, az úr a fia, értem, szólok a
doktornőnek, kérem, várjon kint, nem tart sokáig.
A férfi ült a folyosón, ezúttal ő várt, lábánál apja táskájával. Fiatal nő jött, állt meg előtte,
és megkérdezte, Ön adja le a Kornél bácsit? A férfi felállt, kezet nyújtott a nőnek, és arra gondolt,
csinos nő, ennek udvarolni fog azért, hogy az apjának jó legyen. Ó, mondta hát kedvesen,
édesapámat vizsgálják éppen, akkor beszélhetek Önnel? Meghívhatom egy kávéra, van itt valami
büfé, kávézó? A fiatal nő mosolyogott, az új épületben csak a földszinti ebédlőben tudnának leülni,
mondta, de rendben, miért ne? Úgyis nehéz napja van, egy kis szünet nem árt, és mosolygott, majd
kezével megigazította festett haját.
A kávé rossz volt… Katikám, szólt be a szőke nő a konyhába, van még két kávé? Katikám
kijött a konyhából, végigmérte a férfit, jó, mondta, mert maga az, kap kávét; Ágneském, ugye,
cukorral, hozom, majd két perc elteltével két kávét tett az asztalra; köszönöm, mondta a férfi. Kávé
nélkül nem tudok élni, és a nőre mosolygott. A nő visszamosolyogott, és azt mondta, itt borzalmas a
kávé, Ön mivel foglalkozik, kérdezte. A férfi mosolygott, és azt mondta, kultúrával; szerkesztő.
Tudja, folytatta, az apámat egy éve ápolom, mindent tudok róla, el szeretném mondani, lehetséges?
A nő mosolygott, lehet, szerkesztő úr, és mit szerkeszt a nagyvárosban? A férfi mosolygott és
ekkor…
A folyosóról csattanás, sikítás, kiabálás hallatszott, a nő felugrott, kirohant. A férfi követte,
a folyosó közepén idős férfi feküdt, az arca véres volt. Odébb két férfi, két festő állt, az egyik a
vállát vonogatta, a nővér csitította, a fiatal férfi azt kiabálta, megütött az öreg, ideütött a botjával, a
karomra vágott! Engem ne üssön, bevágtam neki, a kurva anyját az ilyennek, még az apámtól sem
tűröm. A nővér lehajolt az idős emberhez, Mogyoróssy bácsi ejnye, nem szabad ilyet, senkit sem
szabad bántani, az öreg köhögött, a szájából vér bugyogott, a férfi erre visszafordult az üres
étterembe, leült az asztalhoz, majd kinézett az ablakon. A poros üvegen túl sovány póniló állt és
nézett maga elé. Ez Tóniló, hallotta a nő hangját a férfi, szereztem az otthonnak, az öregek
szeretnek állatot simogatni, nyulakat is tervezünk, ja, sajnos, nem tudok maradni; Mogyoróssy úr,
tudja, zavarodott, szegény, vele kell törődni, bolondok napja van, az apja már készen lehet,
megvizsgálták, talán még látjuk egymást, bocsánat.
A férfi felment az emeletre, az apja ült a széken a rendelő előtt. Jól van, mondta a férfi,
akkor ebből most elég. Bekopogott a rendelőbe, megkérdezte, kivel beszélhet az apjáról? De mit
akar beszélni, kérdezte a kövér nővér, a doktornő elment, a vizsgálati papírokat átvittem az irodába.
A férfi átment az irodába. A két nő felnézett rá. Kérem, mondta a férfi, órák óta nem tudom leadni
az apámat, nem kapja meg a szobát, nem beszélhetek senkivel. Érdemben. Az egyik nő felállt, hol
van a bácsi, kérdezte, az orvosi előtt ül, válaszolta a férfi, akkor, hagyja ott, küldöm az ápolót, majd
megy, leviszi a kertbe, süt a nap, mi meg intézzük a szobát, maga indulhat nyugodtan haza, mi
mindent megteszünk, nem lesz semmi baj.
A parkolóban a férfi megállt az autó mellett, megfordult, állt és csak állt, nézte az épületet.
Hallgatta a kiszűrődő zajokat. A nevetést, a csörömpölést, ajtócsapódást. Lassan visszament az
épületbe, felment az emeletre, de az apja már nem ült az orvosi előtt. Hol van az apám, kérdezte az
első fehér köpenyes nőtől, Esti Kornél, ma adtam le, hol van? Ja, az új bácsi, igen, a B. szárnyba
vitték, ott kérdezzen tovább, itt lemegy, ki az épületből, el a tavacska mellett, ott lesz.
Apját a tolószékben találta a hallban. Nézett maga elé, mellette morcos, fekete öregember
állt. Az apja ült, zavarodottan felnézett a férfire, és miután meglátta a fiát, azt mondta halkan, nem
enged írni. Az í betűt. Kilök a padból. Nem enged írni. Nincs helyem az osztályban.
– Mi az – szólt a férfi, és lehajolt az apjához.
– Sír – jelentette a fekete, morcos öregember.
– Kicsoda? – kérdezte a férfi.
– Ez itt, ni – és a férfi apjára mutatott –, itatja az egereket.
A férfi ekkor úgy érezte, minden véget ért. Kivel beszélhetek, üvöltötte, ki itt a felelős?
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KIVEL beszélhetek? Kivel? A folyosó végéről idősebb ápolónő bukkant elő, ki kiabál, kérdezte, és
miért? Én, mondta a férfi, én kiabálok, az apámmal nem törődik senki. Micsoda hely ez itt? A nővér
zsebéből telefont vett elő, haló-halló, hátsó épület, Éva nővér, jöjjön valaki a biztonságiaktól, baj
van. Egy másik nő bukkant fel, uram, itt vagyok, mi a baj? A férfi üvöltött, ki az ügyeletes orvos?
– Wirth doktor – mondta a nő, – hívjuk rögtön.
– Az apám éjjeli ember, nem kel korán, csak tizenegykor zuhanyozik – üvöltötte a férfi –,
az apám harminc cigarettát szívott el, olykor kilenc feketét ivott meg éjjelente, az apám
Portugáliában is járt, az apám…
Aztán hagyta. Elhallgatott. Kövér ember állt előtte, fekete ruhát viselt, a kezében
könnygázsprayt szorongatott, a két nővér némán meredt rá.
A férfi kitolta apját az épületből, a táskát nem is kereste, az öreget óvatosan beültette az
autóba, indított, majd elindultak visszafelé. Nem megyünk az autópályán, mondta a férfi, inkább a
falvakon át, jó? Állítólag szép fasorok, kastélyok vannak errefelé. Az apja biccentett; jó volna
megint fiatalon vonaton ülni, suttogta, rejtélyes csókot kapni attól a lánytól, a kalauzzal
beszélgetni… A férfi mosolygott, az apja elbóbiskolt, ő pedig vezetett hazafelé lassan, óvatosan. A
kihalt országúton, csöndes falvakon át.
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Kiss Melinda: Villamos
Leszálltam…
Leszálltam…
Miért is? Azért szálltam le, mert a villamos megállt. S nem csak megállt, de elérkezett a
végállomásához is. Én meg elértem a célom. Akkor mi kell még? Megvolt a diadal, elértem amit
lehetett. Győztem? Ha igen, akkor hol van a tomboló öröm? Ha nem…
Megyek haza. Haza. Haza? Az meg hol van? Nem az ülőhely volt a villamoson? Vagy
azoknak a szemeknek a kékje lett volna, amiket elveszítettem? Elveszítettem? Valahol, mintha
fölsejlettek volna, mintha mégegyszer, talán… vagy csak egy pocsolya fodra volt? Mindent elértem
amit el lehetett. De van olyan is, ami a lehetséges fölött van. Ami a lehetséges fölé kéredzkedett.
Azért kéredzkedett oda, mert nem lehetséges de lehetetlen sem. Na most miről beszélek? Hát arról
beszélsz, arról beszélek, hogy van valami, amit elérhet az ember, de azt nem lehet mérni vagy
babérkoszorúval méltatni. Azt csak érezni lehet. Az a mosoly az ember szája szélén.
Leszálltam. Most hova a csudába menjek? Míg azon a rohadt villamoson voltam, legalább
tudtam, hogy be akarok jutni, le akarom tenni a valagam. De most? Mosoly… én életem során
röhögtem, nevettem, kacagtam, vigyorogtam, kuncogtam. De mi a csuda az a mosoly? Mikor
megütöttek sírtam, mikor nevetettek nevettem.
– Vissza akarok szállni a villamosba! Újra menni.
– Mit nyavalyogsz öreg?
– Én nem nyavalygok. Én csak, én csak…
– Keresed az órád?
– Ja, igen. Keresem a…
– Az órád.
– Nem.
– De. Öreg vagy te már. Nem kell neked sehova se szállnod. Az órád pedig lejárt. Tessék,
itt van. Mint láthatod nem működik. Vége…
– Az nem…
– Lehet? Dehogynem. Megharcoltad az utad. Mit akarsz még?
– Mosolyt.
– Azt minek?
– Én nem örülök. Nem vagyok boldog. Elértem amit kell. És most?
– Most mi?
Leültem, igen ültem. Ültem a villamoson. Volt diadal, de amikor élvezni akartam volna…
– Lejárt az órád.
– Nem, megállt a villamos.
– Ugyanaz.
– Milyen óráról beszélsz? Öreg vagyok, ne talányoskodj! Megállt, leállt, megpihent. Nincs
is órám.
– Az pedig mindekinek van. Tessék. Itt van.
– Én ezt nem ismerem.
– Na látod, ez a baj. Nem ismered a saját órád. Ez nagy baj, ezért nincs mosoly, se
boldogság. Nézegesd kicsit…
– Sokat érek vele…
– Igazad van. Most mi legyen?
– Indísd újra a villamost!
– Azt nem lehet. Reggel…
– Az mikor van?
– Neked már…
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– Soha?
– Talán…
– Talán mi? Reggel felszállok. Ígérem, újra nem veszítem el azokat a szemeket, nem
verekszem annyit s ha kívül kell maradnom, én maradok. Nem vesztegetem meg az ellenőrt, nem
rejtek egy hullát az ülések mögé, nem lopok. Én…
– Te mi?
– Mosolyogni fogok…
Sokat gondolkodtam. Min? Hát én nem tudom. Néha villamosokról, néha az életről. Néha
meg mindkettőről. Csatangoltam egy úton, amire már nem emlékszem. Feledékeny lennék? Nem,
inkább figyelmetlen. Vagy mindkettő? Mindekinek van egy órája és egy villamosa. Az óra egyszer
leáll s a villamos is megáll egyszer. Olyankor le kell szállni. Éjszaka nem járnak a villamosok,
pedig nem ártana. Kocsmából hazasétálni részegen nem könnyű multaság, hiába telik gyorsan az
idő, az ember haza akar érni. Haza? Haza. Vajon mindnyájan hazaérünk, ha megáll a villamos? S
van-e reggel, mikor újra elindul? Ha van, az mikor van? Villamos, óra, otthon, élet. Mindegyik
egyért, egy mindegyikért?
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Lászlóffy Csaba: A torokhangján hallgató férfi panasza
„Kik élnek itt a dolgozószobámban?”
(Kosztolányi)

Zord csendben jön a rém s kutat;
aktacsomónyi írott terhek és
agy polcán vagy poros fiókok mélyén
szétszórt, kihűlni-kész
terhes családtudat.
Szósziporkák, simogatásnyi élmény.
Itt voltak, alázatukat
vagy „csőre töltött” morbid
cinizmusukat fitogtatva, holtig,
csúcsokat ostromlón, merészen,
hol spiritiszta gén-mesékben –
recsegett alattuk a szék.
Honnan ez az árvasághangulat
s a tétova, céltalanul-sötét
mozdulat, mely percek alatt kihűlhet?
Az asztalunknál mások ülnek;
nem látnok már s nem besúgó, igaz.
Csak parazita-létet,
pusztulást sejtő vénlegények.
Sáfrány- s köménymag-íz minden vigasz,
ugye, és a jövő merő
képzelgés, ti, álmokat alig-ismerő
nagyasszonyok?
Ki a szabadba mielőbb!
elegem volt ebből a tetszhalottállapotból – vagy nyissatok bár ablakot
(csaholjanak, kutyák s bankkamatok);
ha ébren vagy, babona, rossz
közérzet, valami (folyton) más,
– nem csak a tavaszi borzongás –,
előérzete a soros
bűntudatnak – hogy melyik félteke,
mindegy, de tovább ostoroz.
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Lászlóffy Csaba: A százhúsz éves Kosztolányi
A szegény bús férfi születésnapi nyavalygása
Jól vagytok? Megvagytok nélkülem is
(rég voltam kisgyerek, kihűlt a gríz).
Fújtam a leckét, de, jaj, semmi sem
maradt meg fejemben – rég volt, hiszen
„tanító bácsitok” sosem izen,
s nincs meg a világ se már, úgy hiszem.
Ülök a padban, és nincs szendvicsem;
legutoljára itt, mikor kicsengettek, tán háború volt – úgy tizenvalahány körül s a hős férfinem
lelkesen csüggött a mord fegyveren –
akkor jegyeztem meg (én, idegen!):
falni is, félni is, csak halni nem!
Fagytak is, fúltak is: elhulltak ők;
mérges gáz ülte a bérci tetőt.
„Lágy eged, szégyened rímel e még?”
– kérdezte Ilona, s fogta fejét. –
„Hangulatlényeden zümmög a légy;
férfi ha nem is vagy, gyerek ne légy…”
Mit tehet az ember: nézi magát
emlékek tükrében, s szegény galád
képébe sírna, ha merne, de csak
nevet – a fűszerest látja: „No csak,
második hónapja adósa vagy:
feltűnhet neki e kis pókpocak!
Dezső, te remegsz, mint nemzet s család;
óvatos, persze – de nem vagy galád.
Súlytalan március havát, szavát
kerülgeted… és hát: hol egy barát? –
Tudja-e, ki vagy, ha valaki lát?
Szétszakadt árnyékod szilánkjain
szökdelve megvágja magát a rím.
Jó lesz, ha lehiggadsz végre; bizony,
százhúsz vagy! Mit számít bűn és iszony.”
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Lászlóffy Csaba: Magyar zsenik 9
Köhögős, görnyedt szörny; hidegben
valaki követ – hihetetlen:
derűs és kedves voltál mindig,
de, jaj, az arcod soha sincs itt.
Az üvegajtón túli csendben
csak bámulsz, mint egy ismeretlen;
nem-áldozóknak vagy (mióta!)
fanyar bor, törékeny piskóta.
Gyászhuszárok közt félve mentél,
legendád híre vissza nem tér –
Magyar zsenik birokra készen!
s gyermeki panasz szájpenészben.
A varangy rubinszeme hol van?
(eltékozoltad kölyökkorban) –
a Föld s az űr ezüsthínáros
üvegtekintete megátkoz.
S hol a közöny mint régi heg fed
(ahol Shakespeare is elfelejtett
angolul): egy-egy perc megvillant –
csak föl ne kattintsák a villanyt.

9 A „Kosztolányi – újragombolva” című esten (Hadik Kávéház, 2011. május 27.) elhangzott alkotás.
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Lászlóffy Csaba: Az utolsó találka 10
„Ennyi volt csak, ennyi volt csak?”
(Kosztolányi)

Eddig szép volt. Nem vágysz újabb
kalandokra. (Meddig fújnak
a szelek?)
Egy utolsó találkára
várnak téged, nem csupán a
szellemed.
Az órák gyorsan peregnek.
Most már mindegy, kipihented
magadat?
Szalonkabátod kifeslett;
megalázva, mint ki vesztett,
de szabad
lélekkel! Holnap reggelre
minden ordináré, ferde
és kihalt
lesz utánad. Szavad elhull,
ez is, az is rosszra fordul,
s hogyha majd
vekker zakatol a párna
alatt, kit hajszol világba
nélküled?
Esti Kornél, te bitangul
árva démon, bizarr kandúr
és öreg –
ködöt köpve, részeg éjben
tűzparázsba nézve mélyen,
ezeregy
év suhant el, s tintavéred
Isten ujjának hegyén egy
paca lett.
Nincs már benned semmi rejtély;
cenzoraid agya elfér
az üres
10 A „Kosztolányi – újragombolva” című esten (Hadik Kávéház, 2011. május 27.) elhangzott alkotás.
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zsebedben, s elaggott-kéregsejtjeidtől már nem kérded,
hogy: mi lesz?
Ábel árnyékában Édent
újraálmodó: csak szégyent
s unalom
bugyrában is szívet tépő
ürességet érzel; késő
gyógyszalonkúrára járni, hogy hátha
nem nyel el a pesti járdasivatag.
Mivel ölted az időt el?
Hol az ezer esztendő, mely
kiapadt?
Gőg és könny folyt le a torkán,
míg világra szült, mint orkán,
jó anyád.
Kárpátoktól Adriáig
sorvadoznak csigolyáid,
holt hazák.
Ily halálra hívó estén
Üllői út végtelenjén
mire jó
egy fölszegett fejű lélek?
(Vagy a csont perel csak téged,
Földgolyó?!)
Hol vagy önimádat s étvágy?
Elvesztetted Európát
s hitedet.
Vértől irtózó, vén barbár,
házipapucs-forradalmár,
el veled!
Szenvedélyedből egy olcsó
fintorra (a legutolsó)
még telik.
Míg ki nem békülsz szétázott
kalapoddal, benned lázong
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az elit.
Végül kérleld meg az Istent,
aki eddig annyi mindent
rád hagyott
(elfoglaltsága talán, vagy
még inkább a nagy utálat
volt az ok?),
hogy kíméljen, már örökre –
őrjöngő gyász nem tesz tönkre
senkit itt,
akinek, míg süt a hó s a
láng hűt, voltál s vagy adósa
holtodig.
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Lászlóffy Csaba: Zanzibár
vagy ott fekszik csodásan ő ma is 11

A vér, a tél, a hó! Mi vár
kétezerötben?… Zanzibár?!
Ott szolgált bantu-Afrika,
néger törzsek büszke fia;
fejük aszott kókuszdió:
szegfűszegszárításra jó.
Buddhának „illatslágere”,
kábítószeres lágere;
szultánok s hány török sereg
turbánja alatt háremek;
vadászott elefántagyarkincsre sok angol, svéd, magyar
kalandor; kába alkonyon
neved ima volt ajkukon,
indiai fakír s király
szigete voltál: Zanzibár!
Ráolvasásként mondanám
én is (szegény apám s anyám!
holtatokban titokzatos
szót mormoltok ma is talán),
s dús habok közül visszahoz
az Indiai óceán
csöndes órákat, szétfolyó
emlékárnyakat, hintaló
ringását díszített fenyőfa alatt (mennybe szállt a hit),
virágot bontó, évelő
kaktuszok sóvár álmait,
delfinek táncát, képzelet
játékát háború sivár
éveiben s az életet
szépítő vágyat… Zanzibár!
Elfelejtett, ki se talált
tréfa, mely unokákra vár. –
Egy út talán, hogy a halált
nevetve elkerüld, ha már
más érved nincs, csak: Zanzibár!

11 Kosztolányi emlékének
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Lászlóffy Csaba: A régi strófák
„Annál, mi van, a semmi ősebb”
(Kosztolányi: Ének a semmiről)

Kegyes halálnemről fecsegni kár –
egy ifjú szép metaforát talál:
lányok ölén ájul a nyár
batisztba… vagy találóbb inkább:
batisztba ájuló halál.
Virul a kert (ha nem is épp Szezám);
csak izmaid mind lanyhábbak, lazán
lesik, hogy túléld a magány
kihívó, gúnyos pillantását –
még csak egy év, egy perc talán.
Sok zsenge báj, megannyi semmiség;
azt képzelted mindig, nem vagy elég
mohó, hisz fölperzsel a lég
úgyis mindent: gőzölgő nyársra
tűzött limlom (!) – ennyi a lét.
Kibírtad; volt hecc, epézés, ukáz.
Hol tört babér, hol véraláfutás
díszelgett domborodva másvilágra nyílt homlokodon. Nincs
jobb megoldás, vagy ráadás.
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Lászlóffy Csaba: Ha Kosztolányit hoz az ősz 12
„A végtelenben egy kicsi helyet”
(A jó élet)
„nem jó: a nem, nem: az igen”
(A rossz élet)

Vad bogyókat
rágni – mérget;
rőt az álom,
rőt a lélek
őszi kór.
Nyomorító,
gyilkos évek –
foszlik nadrág,
bőröd, térded
vértelen.
Alászállni
más időkbe,
félni, várni,
bukni földre,
föld alá.
Elkoptatott
hosszú pillák,
fenyők tűje,
árnya hull rád,
hogy ne légy
pőre percnél,
üres (v)ágynál,
kósza köddel
bepólyáltnál
csupaszabb.
Sáraranyból
por vagy kincs lesz?
Nincs több titkod;
hit meg hitves
kifakult.
Halhatatlan
arcra gipszet
önt (ne tudják:
mennyi kínt fed)
az idő.
12 A „Kosztolányi – újragombolva” című esten (Hadik Kávéház, 2011. május 27.) elhangzott alkotás.
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Maszk mögötti
léted áldott,
tiszta, bölcs volt?
dölyfös, álnok? –
(Meglehet:
a zárt szemhéj
s viaszráncok
mögött föl nem
tárt világok
rejlenek.)
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Lászlóffy Csaba: Kosztolányi játékai
Ismeretlen utcákon kószált, már nem emlékezett rá, honnan és mikor indult el. A véletlen
ötletei! Minden erőlködésünk hiábavaló, úgysem mi irányítjuk az életünket, gondolta. Reggelente
azzal ébredt, hogy a csodálat képességét fogja hirdetni, s ha lehet, megtölteni vele mások szívét is,
de alig jött le az emeletről és tett meg néháy lépést az utcán, máris érezte a bűn szagát.
Sok kis bosszúság sürgette, nyugtalanította ma is, amikor elindult a városba. Már nem
tudná pontosan fölidézni az asszony aggodalmát: fiukat kínozta a hascsikarás, vagy az ő mellkasát
rázta a köhögés éppen? Az új, aranyhegyű Pelikan töltőtoll mindenesetre csöpögött (ezek szerint
javításra szorul), s rémlik, hogy az arcát is megvágta a borotvával.
Sietett. Holtbiztos, nem a boldogság elé. Tulajdonképpen mi is a boldogság? Egy csillogó
havas táj, amelyet száguldó vonatból pillantunk meg. Vagy talán csak annyi, hogy a huzatos
fülkéből kilépve rájövünk: észrevétlenül elmúlt a fogfájásunk. Ez az. A boldogság nem egyéb, mint
a szenvedés hiánya… Az ő fantáziája ritkán loholt ilyen köznapi dolgok elé. Titokban inkább arra
várt, hogy valami olyasmi történjék vele, amit a világteremtés óta működő isteni vagy ördögi erők
is megirigyelhetnének. Ami szétrepeszti az értelem korlátját. Mint egy vékony vízsugár,
hátgerinceden hideg fut át… például arra a gondolatra, hogy csak úgy, minden magyarázat nélkül
eltűnsz a világból – legalábbis megszokott környezetedből. Mennyivel izgalmasabb lehetőségnek
tűnik ez, mint mondjuk a végnélküli lumpolás után rozmárokat utánzó ásítással tudomásul venni,
hogy a redőny résein „felrémlett” a moslékszínű virradat.
Csak arra érdemes gondolni, ami lehetetlenség. Aminek nincs magyarázata. „Tudod, mitől
szoktam én félni? – kérdezte egyszer ifjú pályatársától egy vidéki szállodában. – Például attól, hogy
egyik éjszaka, amikor aludni megyek, a paplan alatt egy fekete kost találok, természetesen,
heverészve, mintha mindig ott lett volna, csak én nem vettem észre addig…”
Máskor szerette volna végigjátszani hátborzongató játékát, melyet még kiskorában, vézna,
vérszegény, átlátszó fülű, siránkozó gyermekként elkezdett – több hónapig tartó
mellhártyagyulladása idején. Félt, hogy nem kap elég levegőt, talán amiatt is vágyott a felhőtlen
magasságba, oda, ahol nem fújja képébe a széndioxidot a sokaság, s az utcaköveket rázkódtató,
tülkölő automobilok kipuffogója nem szennyezi a levegőt. Egyik komor hangulatú késő délutánon,
midőn a fonnyadt őszi nap ködbe veszett az alföldi város felett, igazi hazárd kalandra szánta volt el
magát. (Nem olyan kis könnyű, kacér játék volt az, amilyent képzeletében egy napsütötte padon ma
végigélt. Amint a karfára lógatta fáradt kezét, a pad másik végére egy szerény öltözetű lány ült le.
Ha álruhás grófkisasszony lenne, és nem riadt cselédlány! – ábrándozott magában, de mert a
tolakodó tekintet émelygéssel tölötte el mindig, tulajdon kezét kezdte bámulni, melynek ereiben kék
vér csörgedez, nyilván még a keresztesháborúk korából. „Néhány arasz csak – mérte le a padon,
sóvárgással vegyes bűntudattal, miután magára maradt –, s mégis végzetes, áthidalhatatlan távolság,
mely elválasztott bennünket.”)
Szegény kisgyermek korában szédelegve állt föl az ágyban, megpróbált egyet lépni (mint
Jézus a tenger vizén), de a paplan hullámaiban elakadt. Esés előtt gyorsan behunyta szemét, s az
alvajáró ösztönével várta a zuhanást, amely kirepíti ebből a lázat, köpetet ráragasztó, buta
világból… A belső valóság parancsa nem egyezett meg a külsőével. Később ezt úgy fogalmazta
meg: „Félreértésekből keletkeznek a leggyönyörűbb költői képek”.
Valahányszor íróasztalhoz ült, minden alkalommal a fehér papír borzalma fogta el.
„Keveset pihensz, magányos vagy” – okította ki felesége, dorgálásnak is beillett volna. Ő tudta,
hogy ilyenkor a legkevésbé magányos. Mert vele van a többezer éves nyelv, az elődök sóhaja,
sikoltása, vágyaink beteljesülése, megmérgeződés előtti vergődésük. Dühük és kétségbeesésük,
amiért nem képesek bármelyik pillanatban magasba emelkedni és elrepülni. Ez még a precízen
fogalmazó, tudós költőtársat is kihozta a sodrából, apokalipszist emlegetett. „Minden összeomlik, és
egymást esszük meg majd – jövendőlte próféta gyanánt. – És ez így lesz mindaddig, míg az
emberraj nem fog szállni, mint a madár, és el nem oszlik a szabad mezőkön… Akkor rá fog
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eszmélni, hogy nem az üzlet és a tülekedés az élet célja, hanem a Gyönyör!”
Ő kinevette ezt a ninivei látomással fűtött szimbolikát. Azóta volt egy szörnyű háború a
nemzetek között, és jött egy béke, amelyikben még több gyilkos eszközt gyártanak. Most azonban
mégis valahogy inkább hiszi (talán megöregedett volna?), hogy az ágyúkat könnyebb leszerelni,
mint a nyelveket.
Csakhogy egy ideje mintha nem maga irányítaná a lépteit. Egy viharos emberhullámmal
befelé sodródott egy nyomasztó alagútba (olyan ez, mint egy álom), nemrég még az Üllői úton
bandukolt, a fák koronáját vihar tépte, kétségbeesetten zúgtak, a járókelők azonban zavartalanul
nevetgéltek, mintha nem hallották volna.
Már egészen kimerült a tehetetlen vergődéstől – ha nem volna a lökdösődő, erőszakos
tömeg, rég elvágódott volna az alagútban –, mind kibírhatatlanabbnak érzi a dögletes levegőt, s
főleg a szégyent, hogy ilyen közönyösen, vadul bánnak vele. Gyomra émelyeg, végtagjai sajognak,
galambszürke felöltőjéről leszakadt egy gomb. Le akar hajolni utána, de egy éles könyök fültövön
vágja. Majd esernyő nyele hatol lágyékába. Egy fémszálas villanykörte pislákoló fényében vörös
arcokat, kidagadt ereket, vérmes szemeket lát. „Amíg mozgok, élőlény vagyok” – gondolja kiapadó
iróniával. Olyan erős szorítást érez a nyakán, hogy elakad a lélegzete. Tudatalattija még
visszajátszik egy zsibongó nyári képet kamaszkorából: úszás után a medence szélén pihenve
napozott, amikor mellé fektettek egy vízbefúlástól megmentett valakit…
Aztán a zöldvízű medencét sem látja már. Olyan mélyre ért az alagútban, hogy semmi sem
látszik. Mintha nem csupán árnyékát vesztette volna el, de már a térfogatát sem érzi. Teljes álombazuhanás volna ez? Vagy gyermekkori képzelgése fog beteljesülni végre? Eltűnik a városból, a
világból!… Ha nem is egészen észrevétlenül.
Most jön csak rá, hogy milyen kínosan nehéz magyarázatot találni egy eltűnésre. „Baljós
kétlaki lénynek tekintenek majd engem is – töpreng –, mint a százhúsz kilós Kernel Kálmánt, aki,
mikor napok múltán rátaláltak, frissen borotválva, pimasz nyugalommal hevert a kertben és
cigarettázott. Egyszerre vagyok élő és halott, polgár és kísértet. Elképzelnek üveges szemekkel,
vagy egyenesen oszlásnak indulva, de éppúgy feltétetelezhetik, hogy valahol egy kis kocsma
söntésében borjúpörköltet vacsorázok és fehér kenyérrel törlöm ki zsíros tányéromat. Szegény
családtagok, ismerősök: soha nem tudhatják biztosan, hol találkoznak velem, egy asztaltáncoltató
társaságban mint megidézett szellemmel, vagy egy elegáns kávéházban mint fizető vendéggel.
Minden lehetséges!”
Ez a bizonytalanság kellemetlenül hat rá.
Befelé hatol (kívül már minden lehetőség elzárva), mint aki harakirire szánja el magát.
„Történjék bármi – egyre mélyebb felülethez ér, akár ha zsíros földben, gilisztaként tekeredő beleit
rejtő gyomrába hatolna. – Mindenáron ki kell jutnom ebből a pokolból!…”
Egy sötét színpadon találnak rá (a rivaldafény csak azután gyúl ki). Mikor a bűvös
deszkákon magához tér, kábultan valami olyasmit motyog, hogy tekervényes, zegzugos utakon
jutott el idáig. Arca felderül, amikor megtudja, hogy sikerült kiérnie a nyílt terepre. Fölfele tekint,
az eget kutatja. Erdőket, fodros szélű felhőket szeretne látni, és kitárt szárnyú madarakat. De
állítólag minden kötélen lóg a feje fölött, a madarak egytől-egyig ki vannak tömve. Valaki elindítja
a hangjukat utánzó patefonlemezt. Neki még van ideje egy régi teátrumból átmentett tükörbe
pillantani: zöld arcát nézi, melyről a különös díszlet láttán úgy csurran le a savanyú vigyor, mint jól
befűtött szabadkai hálószobájában az ecet az undok borogatásról. Aztán eszébe jut álma, és
hideglelősen elsápad: hát mégsem történt meg a CSODA?!…
Mintha szíven ütötték vagy döfték volna. Csak pár pillanatig volt magán kívül. „Milyen
lesz, amikor a világ nélkül maradok, a hegyek, a ködpára, a széltől borzolt víztükör, a csillagok, s
fiam mosolya nékül?”
Szeme tágra nyílik, képtelen könnyezni, de már nem várja a rajongással elképzelt
találkozást, midőn megpillantja a semmit.
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Lászlóffy Csaba: Ez még az álom
„Jaj, mért kiabál testemből a lélek?”
(Kosztolányi)

Utas vagy. Nem hajléktalan,
gyomrod mégis rángani kész, ahogy
a koszos fény bejut az ablakon
és elhalványít mindent a csukott
szobában; nem ábránd ez (hol vagy, ó,
képzelgések kora!), még ébredés se,
inkább ráébredés valamire;
mint bálna gyomrában félig emésztve,
vagy kiokádott óvilági, nyálkás
lebenyeken egyensúlyozva, meg-megcsúszva érnél – – – hova? meddig? mihez?
Fehér falaknak, hideg felületnek
kirakatmagánya, kis patikamérlegre tett diszkrét homály; már rég nem
szabad fényzuhogás, vagy locsogás bár.
A világosság hol van?
„Mind feléltem?!”
Órák vernek. Földhöz ver a sok kongó
zúgás. Szülőddel nem találkozol már,
gyermek (habár a múlt világos, tisztább
a mánál), de baráttal még talán… Fáj
a rémes vágtatás a szárnyakat
kapott szennyben, a fogyó oxigénben;
nyáron még mondogattad volt: szép ősz lesz,
két melle dombja világít az éjben…
Bízd magad lassú húrokra; huroknál
biztosabb csak a föld, mely végleg megtart.
S van egy haza kiválasztottnak, hol majd
a vértelenre sem mondják, hogy meghalt.
Hírt és hatalmat keveset kóstoltál,
de faltál irodalmat, s most dézsmálnál
több kaviárt bár, te, ki védő lombtól,
régen kikezdett törzstől messze jársz már.
„Reggel kérvényt kell átadnom, nagy Isten!” 13
Nadrágod, tollad – tested sem találod.
Megint elkéstél?…
Vagy ez még az álmod? –
Mindegy. Kedved már felébredni sincsen.
2001. augusztus 4.

13 Tu Fu
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Lengyel János: Édes Anna Kárpátalján 14
Már évek óta unatkozott a Múzeum körúti antikvárium egyik felső polcán. A részleg fölött
fehér alapon betűk: Szépirodalom. Szép, szép, de nem mai. Haladni kell a korral. Vagy éppen a
kórral. Az új ítészek, az új divatdiktátorok száműzték őt is, mint megannyi társát. Évtizedek óta
aludta csipkerózsika-álmát az antikvárium polcán. Már teljesen otthonosan érezte itt magát.
Legalább volt otthona, és nem került zúzdába vagy máglyára. De most történt valami. Egy
fiatalember tért be a könyvesboltba. Kezébe vett néhány kötetet, belelapozott, beleszagolt a múltba.
– Legyen szíves! Kosztolányi Dezsőtől kérném az Édes Annát.
– Parancsoljon, több példányunk is van.
A fiatalember őt választotta. Megdobbant a szíve, de gyorsan elhessegette a hirtelen támadt
gondolatot. Rég elfeledett érzés töltötte el, de hamar maga alá gyűrte a realitás kegyetlen karvalya.
– De hiszen a nagyanyja is lehetne – gondolta.
A remény erősebb volt a karvalynál, ügyesen kijátszotta annak éberségét. Izgatottan
találgatta, ki lehet ez a göndör hajú fiatalember. Vajon hol él, milyen az otthona?
Nem került könyvespolcra, sem íróasztalra. Egy utazótáskában találta magát számos könyv
és kézirat társaságában. Paraszti származásából kifolyólag megszokta már a kényelmetlenséget. A
cselédsors pedig megtanította az engedelmességre, az alázatra és az önkorlátozásra. A zsúfoltság
ellenére is jól érezte magát. Megismerkedett számos történelmi személlyel, lírai alakkal, na és
Mitracsek úrral. Azonnal megkedvelte a bohókás fickót. Rengeteget nevetett a férfi viccein, bár
sokszor nem értette, miről is beszél. Látott ő már úgynevezett „finom” úriembereket, akikről később
kiderült, hogy korántsem azok. Keserű emlékek tolakodtak elő elméjének mélységeiből.
Vonatra szálltak. A Nyugati pályaudvarról indult az Intercity. Nem tudta, mi az, mert
utoljára még gőzmozdony vontatta szerelvényen utazott, amikor felkerült a fővárosba, cselédnek.
Megtudta, hogy ennek a szónak azóta már több értelme is van.
Mitracsek úr sok újdonságról számolt be neki. Anna évtizedek óta ki sem mozdult az
antikvárium polcáról. Kezdetben még megesett, hogy egy-egy érdeklődő a kezébe vette,
megsimogatta, beleolvasott élete regényébe, de az új évezredben már rá sem néztek. Bőre
megrepedezett, testét megviselte az idő, rég elporladt kezek hagytak rajta maradandó nyomokat. De
nem csak a szerencse forgandó, a könyvek lapjai is. Hányszor inkább visszakívánta a boldog
békeidőket, amikor az emberek kortól függetlenül vígan lapozgatták.
Nem tudta, mi is az a „besztszeller”, Mitracsek úr magyarázta el neki. Pedig ő az volt
egykoron. Ez csak annyira vigasztalta, mint az Anna-bál szépét ötven év múltán. S itt a hangsúly
nem is az éveken, hanem inkább az elmúláson van.
A vonat megérkezett Nyíregyházára, a fiatalember felébredt szendergéséből. Az utazótáska
egy személygépkocsi csomagtartójába került. Annát már egészen elvarázsolta ez a nagyszájú, víg
kedélyű férfi. Már a neve is mulatságos. Ki ad a főhősének ilyen lehetetlen nevet? Deziré ilyet
biztosan nem tenne. Eszébe ötlött, hogy a jó öreg Dezső már hosszú ideje magára hagyta. Egyedül a
nagy magyar irodalmi dzsungelben. Egyedül egy antikvárium polcán. De most nem volt egyedül.
– Mondja, maga hová való? – kérdezte Mitracseket.
– Én, kérem alássan, kárpátaljai illetőségű vagyok. Természetesen magyar. A nevem ne
tévessze meg önt, aranyoskám. Ezt csak az íróm cinizmusának köszönhetem. De úgy éljek, hogy
egyszer alaposan meg is köszönöm neki!
– Nem olyan rossz név ez, ne orroljon már annyira arra az íróra! Hiszen úrnak szólítja
magát.
– Magát igen, de engem csak gúnyból.
– Úgy látom, az úr igencsak haragszik az írójára. Elképzelni sem tudom, mi lehet az a nagy
bűn, amit elkövetett. Az enyém egy igazi sorstragédiát kreált a számomra, én mégsem haragszom
rá.
14 A „Kosztolányi – újragombolva” című esten (Hadik Kávéház, 2011. május 27.) elhangzott alkotás.
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– Ezt meg is értem, Kosztolányit mindenki ismeri. Még életében is kevesen tudtak rá
haragudni. De az enyém… Á, hagyjuk!
– No, mostan már kíváncsivá tett. Mondja már meg, ki a maga írója!
– Nem is tudja? – kérdezte Mitracsek úr elképedve.
– Nem, eddig nem említette a nevét.
– Ah, a nevét! Ki sem ejtem a számon. Megígérte nekem, hogy újra lesz egy könyvem,
ahol én lehetek a főszereplő, a sztár. De már két éve csak hiteget, én meg itt tétlenkedek ebben az
agyonhasznált füzetben.
– Nem olyan rossz az, higgye el nekem! Amíg a történet nem kerül a nyomdába, addig
bármi lehet. Végződhet akár boldogsággal is.
– Volt már rá példa, az író sokszor átírja, ahogy úri kedve tartja.
Közben a gépkocsi megérkezett a magyar-ukrán határra. Egyórás várakozás után elhagyták
az Unió területét. Anna izgatott lett, először járt idegen országban magyar földön, bár még jól
emlékezett Budapest román megszállására. Mitracsek színes szavakkal ecsetelte Kárpátalja
történetét, felvázolta a közállapotokat. Anna megtudta, hogy Mitracsek úr írója az a fiatalember,
akinek ezt a kalandot köszönhette. Mert kaland volt ez a javából.
A beregszászi otthonban kevés könyvespolc akadt. A könyvek többsége a stelázsiban,
szekrények tetején, a szoba sarkában halomba rakva pihent. Anna és Mitracsek úr egymás mellé
kerültek az éjjeliszekrényen. A fiatalember hamar túltette magát Anna történetén. Mitracsek úr
megsúgta neki, hogy csak azért hozta Beregszászra, mert felhasználta őt, élete tragédiáját egy
pályázathoz.
– Egy vacak pályázat miatt cipelt el ilyen messzire? – fakadt ki Anna.
– Annyira édes, amikor dühös. Mondták már magácskának? – kérdezte Mitracsek úr.
Persze, hogy mondták, és ő el is hitte. Többek között ez késztette a szörnyű tettre. Az a gyilkos tűz
most is fellobbant a szemében. Eszébe jutott, hogy milyen érzések éledtek fel benne, amikor a
fiatalember levette a polcról. De ott volt Mitracsek úr, aki szemmel láthatóan rajongott érte. Amióta
csak megismerte, úgy dongja körül, mint méh a virágot.
– Milyen elcsépelt hasonlat – gondolta Anna.
Ekkor már elszánta magát, hogy ezúttal enged a kárpátaljai novellahős ostromának.
A fiatalember felvidult, amikor elolvasta az internetes levelezését. Kiadója tudatta vele,
hogy végre megjelent a két éve elfekvőben lévő könyve. Mitracsek révbe ért. És valóban. Aki
elolvasta a kötetet, értesülhetett Édes Annával való boldog egymásra találásáról. Száz számra
érkeztek az olvasói levelek, de a fiatalember nem ilyen sikerre vágyott. Az asztalán még ott feküdt a
Kosztolányi kötet, fellapozva megdöbbenve vette észre, hogy Anna eltűnt.
Mi is történt a kis cselédlány gazdáival, akik olyan csúnyán bántak vele? Az író számára a
plágium vádja felér a halállal. Mitracsek úrra gondolt, de ezt már nem tűri el, sem a fehér papíros,
sem a számítógép képernyője.
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Marczinka Csaba: Mária lesz?
Kosztolányi Dezső és Radákovich Mária emlékének

Eddig Ilona volt és régóta
senki más – legalábbis komolyan
csak ő… De most: valaki felkavarta
a tespedő idillt szépen s halkan!…
Most Mária az új, áhítatra
csábító női név, kit hogy megláttam:
rögtön beférkőzött a tudatomba!
Nélküle már e szenvedést feladtam
volna, mi a létből nekem maradt…
Mária! Csupa em, csupa á, csupa
er, csupa i, csupa a – Ő adhat
hitet még a hátralevő napokra!…
Nélküle a napok rögként kopognak,
s önként fekszem bele a koporsómba…
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Mészáros Anikó: Peliván
Álmos márciusi reggelen furakszik fejembe az a röpke gondolat róla. A nyikorgó
vonatkerekek vidáman zongoráznak nevének betűin. Es-ti, Es-ti, szótagolnak lelkesen, s behunyt
szemem mögött élesen rajzolódik körül kedves alakja.
Hangos füttyszó hasítja ketté e délibábot, egy fékcsikorgás kísérte harsány hang megállót
kiált. Álomittasan burkolózom a segítő kalauzkar védelmet nyújtó ölelésébe, könnyedén libbenve a
kosarat cipelő asszonyok, rohanó aktatáskás férfiak, tipegő gyermeküket cibáló ideges édesanyák
méhkasába.
Pajkos tavaszi szellő kapaszkodik szoknyám szélébe. Mélyet szippantok az ébredező város
mézillatából, ujjaim nevetve simogatják az ismerős épületek szegleteit, s az első napsugarak
langyos csókot lehelnek csupasz tarkómra.
Cipellőim izgatottan keringőznek a belváros felé vezető utcák macskakövein. Szorgos
eladók csinosítgatják színes kirakataikat, fürge söprűk tisztítják a boltok falépcsőit, gondos kezek
puha párnákat hordanak a kávéházak teraszán várakozó fonott székek ölébe. Egyszerre az öreg fák
között megbúvó Peliván cukrászda előtt találom magam. Rozsdás cégtáblája cinkos kacsintással
csábít, mire megadóan telepedek egy kecses lábú asztal mellé. Fehér hajú, görnyedt hátú pincér
igyekszik felém azon nyomban. Gyors mozdulattal terítőt cserél, s széles mosollyal üdvözöl:
– Isten hozta drága kisasszony! Már ezer éve… Hozhatom a szokásosat? – hadarja, s
válaszomat meg sem várva kedélyesen fordul sarkon. Az utána helyet foglaló különös csendet a
zöldellő ágak halk pusmogása töri meg. Ha ezek a levélkék mesélni tudnának – sóhajtom –
kétségtelenül azokról a másnap délelőttökről fecsegnének az árnyékukban ücsörgőknek. Kiváltképp
egy bizonyos szerdairól.
– Elnézést a késésért Lilike! Haragszik? – huppant le mellém egy öltönyös férfi.
– Már két krémest is befaltam, amíg magára vártam Kornél! – sopánkodtam.
– Akkor engedje meg, hogy közösen fogyasszuk el a harmadikat! – vigyorgott. – Pincér!
– Nem lehet – emeltem magasra a fejem –, megárt!
– Mondja drágám, mégis mivel tudnám kiengesztelni kegyedet azon kívül, hogy alázatosan
esedezek bocsánatáért?
– Ahhoz holmi sütemény biztosan nem lesz elég! – öltöttem ki piros nyelvem, s durcás
grimaszból hangos kacagásban törtünk ki mindketten.
Időközben a főúr is megérkezett, tálcájáról két pohár gyöngyöző pezsgő került elénk.
– Ünneplünk valamit? – kérdeztem.
– Lilikém – ragadta meg a kezem két korty között –, én azt akarom, hogy legyen a
feleségem!
– Hová gondol Kornél! Megbolondult?
– Légy az én Esti Liliomom! – súgta.
– Esti úrnak fejébe szállt a pezsgő! – legyintettem.
– Már mindent elterveztem! – habogta. – Holnap reggel elszökünk innen! Meg sem állunk
Olaszországig, Franciaországig, Angliáig, vagy odáig, ahová a kisasszony szíve leginkább húz!
Precízen rajzolt képzeletbeli térképet az asztalon heverő szalvéták, tányérkák, hamutálak
segítségével, és lelkes hadonászások közepette mesélt városokról, terekről, színházakról,
zenészekről. Végül többórányi magyarázat, többtucat lelkes elmélet, s millió cukros kérlelő szó után
beadtam a derekam. Hát szökjünk! A délután hátralevő részét csomagolással töltöttem, később
hosszú bűnbánó levelet körmöltem szegény szüleimnek címezve, majd ruhástól bújtam ágyba.
Meredt szemmel bámultam a plafont egész éjjel, s amint világosodni kezdett, szívdobogva
rohantam a csípős hajnali hidegben, hiába várakozva aztán az állomás csúfosan ketyegő faliórája
alatt.
Ahogy keserédes emlékeim kávét loccsantanak összerezzenő combomra, idős pincérem
sertepertélve pakolja elém a habos feketét meg a friss krémest.
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– És az én lókötő Kornél öcsém is magával jött? – érdeklődik.
– Nem – felelek kurtán, magamba fojtva történetünk szomorú végét.
– No, majd hazatalál a csibész! – néz rám huncutul. – Hiszen a Peliván előtt viruló
liliomok illata a világ végéről is idecsalja a mi poros Bácskánk eltévedt vándorait.
Ijedten húzom magamra menekülni próbáló vállkendőm, selymével takarózva talán nem
árad túl messzire hívogató parfümöm.
– Elnézést a késésért Lilike! Nagyon haragszik? – hallom a hátam mögül. Összerezzenek.
Válasz helyett nagy falat édességet tömök a számba. Egyik kezemmel sálamat szorítom, másikban
görcsösen remeg az apró villa, s azt kívánom, bárcsak felébrednék ebből a kávézaccos félálomból.
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Miklya Zsolt: Kosztolányi-részletekre 15
„Valamit mindig ott kell hagyni. A nagy erő s az ahhoz viszonyított kis föladat hozza létre a közvetlenséget,
a részleteknek azt a mozgékonyságát, melyet életnek nevezünk.”
K. D.: Erőnkön felül
„Ez a legyek körhintája… Ez a szertartásos körbe-körbe, ez a légtánc, ez a légybál…”
K. D.: Legyek körhintája

Cérnatánc
Ha nem szédülne bele
egy orrfúvásba is.
A hangok távolodásával,
a fények megkeményedésével
közeledett a szégyen.
Próbálta tartani magát,
utolsó pillanatig kapaszkodott
az érzékelhetőbe, pedig ha
elengedte volna, és leül a földre,
mint gyerek a homokba.
Utána csak a fölébe hajló árnyak,
ahogy arcára folynak,
és nem tudja letörölni.
*
Néha végigússza a szobát,
a várost, zuhanva ébred.
Földet érése pillanata
őriz valamit a magasból,
amin az ütésnyomok
nem tudnak változtatni.
*
Röpköd a legyek körhintáján,
koloncként hordva lábán
a suhancként rákötött cérnaszálat,
nem süllyed, nem emelkedik felettébb,
röpköd a kifürkészhetetlen körül,
járja a cérnatáncot.

15 A „Kosztolányi – újragombolva” című esten (Hadik Kávéház, 2011. május 27.) részleteiben elhangzott alkotás.
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Tízszó
„Láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vár, szív, sír.”
K. D.: A tíz legszebb szó

Cseresznye, málna.
Szél és patak.
Könny és eső.
Part és kavics.
Vár és homok.
Az én tíz legszebb szavam.
Kétezernégy-február-másodikán
hajnali olvasmányaim között.
Közöttük megtalálsz?
Keress és megtudod.
Versfirka
„Szeretem a költőket, akik nem életük főművére készülnek, nem remekműveket gondolnak el, csak folyton
firkálnak, kapirgálják a papirost…”
K. D.: Szeretem…

Firkálok nektek.
Egy gólyalábat,
amire ha fölállok,
nagyobb leszek
mindenkinél az udvarban.
Aztán egy verset,
ami hasonlít a gólyalábra,
mert mindig leesek róla.
Végül egy tűzhányót,
amin kövek takarják,
hogy belül forró és
bármikor kitörhet.
Ami meg hasonlít
egy versre.
Billentyűkről lekopott betűk
„Szoktattam magam a töltőtollhoz, s a töltőtollat magamhoz. Boldog pillanatok voltak.
Ekkor barátkoztunk össze.”
K. D.: Töltőtollam halálára

Csak egy billentyűzethez
ragaszkodik – nem ragad, tévedés
ne essék – így az ember. Tollával
folytatott ilyen bensőséges viszonyt
Kosztolányi: „Szoktattam magam a
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töltőtollhoz, s a töltőtollat magamhoz.”
Harmincegy évig. „Boldog pillanatok.
Ilyen sokáig csak egy baráttal lehet
boldog az ember. Főleg, ha ír és mesél.
Laptopom még nincs harmincegy éves,
de egy nemzedékváltást már megélt,
memóriájában versek és regények,
s bár nem mind én írtam, barátaim ők,
mint a billentyűkről lekopott betűk.
***
A billentyűkről lekopott betűk
közt legszebb az i. Csak egy kis
pont sejlik belőle, de tudom, benne
rejlik Isten – csak egy shift kell még –
és az idő. Vagy ott a té. Két vonaltöredék csak fönn és lenn, mi köti
össze őket, titok, távolság, magamutatós ének, szeretném, hogyha…
vagy a tapasztalat? Mellette a zé,
egészen maga alatt. Biztosan sokat
bazmegeltek – azt én nem szoktam –
nehezen bírja, gyorsan kopik. Fél
szárával semminek támaszkodik
az A. Állva dől, akár az irónia.
***
Állva dől, akár az irónia,
mint a fák a Feneketlen-tó partján,
feszesre húzott háttal. Írhattál volna
Fekete-tót is nyugodtan. Akkoriban
még nem volt Herold, ahogy nevezted
később a laptopot. Szerepcseréről
írtál, Simon – mágusod – haláláról.
Aztán laptopot cseréltél, így lett
a hű Herold az enyém. Szerettem
fénykorában is, már nem sortüzek
ropogását véltem billentyűiből
kihallani, tábortűz után zsarátnok
izzik ilyen pőre ropogással. Kit
nem a tűz éltet, halál fia.
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Vannak virágok… (részlet)
„– Doktor úr, a szegfűm ismét lázas, haja kócos és csapzott, nyakát lehajtja, félrebeszél. Jöjjön azonnal.”
K. D.: Világnézet és virágnézet

„Vannak virágok
– a jácintfajták –
akik a szerelem idején
különösen forrók.
Hűvös tavasszal
épp ezért hozzájuk
menekülnek a rovarok
és szárnyukon
viszik be a hímport.”
Kosztolányi virágportréja
magáért beszél.
A szerelem hőfoka a forró,
színe a pír,
hímpora
színes
tinta,
bibéje
fehér papír.
Világot épít, lapokat
termékenyít, ujjai alatt
többszöröződik a tér,
észrevétlenül elburjánzik,
mindent betölt,
álcája mögé bújik.
Megtévesztő a mozdulat,
ahogy a csésze után nyúl,
remegését csak a korty
forrósága palástolja,
ahogy végigfut pórusain,
megállapodik a bibén.
Papírérzékenységét
pollenintelligenciája
se múlja fölül.
Érintve gyűri
ujjbegy alá
a lapot,
alaptalan
aggodalmatok,
mindent kibír.
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Élőbeszéd a példányszarvasokról
„…és futott, telefonált,és szőtte álmát…”
K. D.: Halotti beszéd
KD Halotti beszédére egy napihír kapcsán
„…a Fővárosi Önkormányzat december végén azzal bízta meg a Margit Híd
Konzorciumot, hogy bővítse ki, dolgozza át a beruházás 2008 májusában elkészült
megvalósíthatósági tanulmányát. Mindezt áfa nélkül tizenkilencmillió forintért. Az
indoklás szerint azért kell nyolc példányszarvasban elkészíteni a tanulmányt, mert a
Margit híd felújítása menet közben úgynevezett nagyprojektté változott. Ez azt jelenti,
hogy a beruházás uniós támogatásához Brüsszel jóváhagyása is szükséges, mégpedig
azért, mert a felújítás költsége időközben megemelkedett. Ehhez pályázatot kell
készíteni, amelynek kötelező eleme a kibővített tartalmú megvalósíthatósági tanulmány
– írja a Magyar Hírlap.” (2010. január 16., MTI)

Látjátok, vagy nem, az előbb még megvolt,
de mint ingem mandzsettáján a meggyfolt,
már halványul bennem ez a találó,
menetközben nagyprojektté váló
felújítás
adta tett,
ez (az) összetett
kifejezés.
Nyolc példányszarvas. Okuljatok a glédán.
A szarvas nyolc-, sőt sokszorosítható példány,
mi megvalósíthatósági bizalommal él,
mint nagyprojektben a híd, partok között a szél,
mi összeköti és elválasztja a főt,
e két agylebennyé váló várost, még idő előtt.
Mielőtt szemet hunyna Brüsszel, fordul a szél,
nézd, int a kéz, a kifürkészhetetlen szeszély
példányszarvasát
projektálja át
az időn, a téren, a folyó titkain,
min át- meg átvillan egy-egy kis kabin.
S míg fedélzetfényben ül, és hallgat, és a könyök
nem moccan, a Duna csak foly, és százezer örök
mécs úszik setéten tova,
hogy honnan és hova,
azt nem tudhatja, ki pályázatot ír,
legfeljebb ha elfogy keze alól a papír,
a híd, a tér, a hajó, a város, a sziget.
Ahogy duzzad, majd fogy a nagyprojekt,
vörös bor csöppen a fedélzet öntöttvas asztalára,
a tanulmány felett még cigarettafüst és pára,
„Úgy hozzátennék még valamit”, „Hát tegyed”,
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„Nyolc példányszarvast írok, ugye lehet”,
„Hát persze, csak írd, te vagy a hetedik,
a nyolcadik meg, hipp-hopp, eltűnik úgyis.”
Keresheted, hol itt, hol ott, az árnya
kísér csak Távol-Keletre, Afrikába,
szarvasbőgéskor a múltban és jövőben
mindenki bőgött és bőgni fog, csak ő nem,
a nyolcadik
példányszarvas agancsán a fény setét lik,
mely nem teremt több duzzadó projektet,
bár újjáépül a híd, díszítve Budapestet.
Hol volt, hol nem volt, egy tündérmesében,
nyolc példányszarvas született meg éppen.
A nyolc az egy megvalósulni vágyó
híd lelke volt, a semmit intonáló
sóhaj fölött, mi vala és lőn és lészen.
Futok majd, át a hídon, akárcsak régen,
futok, mint kéz alól a példányszarvasok.
Át a hídon. A hídon futok
majd egyszer át egészen.
Nyolcan futunk. Jaj, legyek már készen.
Tapsolni sem
„– Minden az enyém – kiabált Nero, dühösen, magánkívül és dobogott. – Az is, ami nincs.
Britannicus mintha rázta volna a fejét.
Ezt gondolta:
Nem, az az enyém. Ami nincs, az mind az enyém. A semmi nem a tied. Csak a minden.”
K. D.: Nero, a véres költő

Porondra lép, és mélyen meghajol
a mester. Körötte visszafojtott csend,
pisszenni sem, nevetni főleg nem
mer senki, pedig, nézd, bohócruhát
visel, s amíg hajol, haja föláll, mint
vastaps idején tribünnyi ember.
Magára vonja reflektor gyanánt
a pászma fényt, amit a por talál
magának, kiútnyi talp alá valót,
belső zsebébe nyúl, elővesz egy
szál violát, s mint akinek mindegy,
mivel, két ujja közt a semmivel von
rá zenét, magán kívül, a mester. Körül
se pissz, se miért, tapsolni sem kell.
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Murzsa Tímea: Esti Kornél: Utolsó fejezet 16
Melyben Esti megteszi az utolsó útját.
A vonat zötykölődött. Lassan mentünk, minden egyes csavar forgását megérezte a
gyomrom. Behúztam a fülke függönyét, ide ne jöjjön be senki, itt én vagyok. Feltettem a lábam a
szemben lévő ülésre. Hirtelen kopogtattak, gyorsan, röviden. Nem válaszoltam. Mondom, ide ne
jöjjön be senki!
Belépett egy láb, karcsú, férfi láb. Vidám szavak ütötték meg a fülem, amikhez arcot még
nem tudtam társítani. Talán egy langaléta tinédzser lesz az.
– Bejöhetek? Bejöttem – mondta.
Nem tinédzser volt, de nem tudtam megállapítani a pontos korát. Leült, a lábam mellé,
összehúzta magát, de nem tűnt túl feszélyezettnek.
– Ha esetleg nem zavarok – folytatta, gúnyos kis félmosollyal az arcán.
– Ugyan – ironizáltam –, sose gondolja.
Hosszan néztem magas-nyitott gallérját, vékony-sárga nyakkendőjét. Olyannak tűnt
számomra, mint egy ópiumos angol költő.
– Esti Kornél vagyok – mondta.
– Jó magának – mondtam, mire ő elmosolyodott.
– No, és maga ki?
– Hát, ha tudni akarja, Dezső a nevem.
– Dezső? De érdekes. Ismertem egy Dezsőt. Mintha az ikrem lett volna. Író volt, tudja?
Ilyen szép dolgokat írt, novellákat, meg verseket. Meg regényeket is. Csak gyáva volt és öreg.
Egyedül az alkotásban nem volt az. Csokornyakkendőt hordott, és mindig felhúzta a szemöldökét.
Így – mutatta. – Ilyen mókásan. Svájci nyárspolgár csokornyakkendőben.
– Rendkívül szórakoztató lehetett – folytattam gúnyosan, ha már szerepben voltam.
Egyébként tetszett nekem ez az ember. Volt benne valami ismerős, valami furcsa
kedélyesség. Olyan volt, mint egy eldugott gondolat az agyamban. Kedvesen csillogott a szeme. De
nem mutathattam szimpátiát, mert akkor itt akart volna maradni.
– Szóval, ez a Dezső író volt – folytatta. – Kosztolányi Dezsőnek hívták egész pontosan, a
Logodi utcában lakott. Nem ismerte véletlenül? Már meghalt. Gégerákja volt. Sokat dohányzott.
Mindig bűzlött a dohánytól. A csokornyakkendője egészen sárga volt a nikotintól. Ha nem
dohányzott volna ennyit, talán még most is élne. Én szoktattam rá. Együtt szívtuk el az első
cigarettát. Hogy köhécselt a gyáva kis kukac. Egészen olyan volt, mint egy síró gőzmozdony, egy
pöfékelő gőzmozdony. Így szívta a cigarettát – megint mutatta. Aztán már rá is gyújtott. A végén
fogta meg, lazán, mintha csak egy tollat fogna. Hosszú ujjai voltak, afféle művész-ujjak.
– Maga dohányzik? – kérdezte, és már nyújtotta felém a cigarettatárcáját. Ezüst tárca volt,
akkoriban nagyon divatos. Jobb sarkában észrevettem egy kacskaringós monogramot. K. D. – ez
állt rajta.
Különös, gondoltam. Talán egy tolvajjal van dolgom.
– Igen, szoktam, de most nem kérek.
– Helyes. Dohányozni kell. Meg nyelvet ölteni, és mókázni. Mindenki olyan unalmas.
Maga mit csinál?
– Unalmasat. Nem érdekelné.
– Én író vagyok. Verseket írok. Romantikusakat, tele fikcióval és bonyodalommal. Művész
vagyok, nem átlagpolgár. Nincs feleségem, se gyerekeim. Magának van felesége, mi?
– Van – vallottam be, mintha ez olyan nagy bűn lenne.
– Egészen érdekes. Maga olyasmi, mint Kosztolányi. Szokott utazni?
– Nem szoktam. Itthon szeretek lenni – válaszoltam idegesen, mert kezdett zavarni, hogy
16 A „Kosztolányi – újragombolva” című esten (Hadik Kávéház, 2011. május 27.) elhangzott alkotás.
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mindig ezzel a Kosztolányival jön.
– Itt? Egy helyben? Ugyan, ne mondja már. Hiszen itt minden olyan unalmas, minden
olyan sivár. Én sokat utaztam régen. Vonattal. Most is ezért jöttem, utazom, még nem tudom hová.
Nem érzem jól magam. Minden olyan más lett, mióta Kosztolányi meghalt. Olyan egyedül vagyok.
Nem találom magam, tudja, mintha elveszett volna belőlem egy rész. Egy nagy és fontos rész.
Legalább annyira fontos, mint én, Esti. Elveszett, ami ehhez a világhoz köt, elveszett az iránytűm, a
fogódzkodóm. Nehéz most nekem.
– Sajnálom – mondtam, bár nem értettem sokat az egészből.
Nem értettem, hogy miért beszél nekem ez az ismeretlen, sárga-nyakkendős férfi az
életéről. Mégis, valami megérintett belőle. Csönd lett. Beszélgetésünk alatt az első csönd. Nem esett
jól, fájt a fülemnek, úgyhogy megkérdeztem a révedező Estit.
– És akkor hova is utazik?
– Ahova visz a vonat. Hova visz a vonat?
– Szabadkára. Fél óra múlva beérünk.
– Ugyancsak? Fél óra. Szabadka. Pont Szabadka. Mindig a legjobb vonatra szállok.
Kérdőn néztem rá, megint nem értettem a dolgot.
– Itt születtem, itt születtünk Kosztolányival.
Dühített a kívülállóságom. Dühített, hogy ez az ember erről a Kosztolányiról hadovál
nekem, meg az utazásairól. Nem akartam többet hallani. Dühített, hogy itt van, hogy csak úgy
felszáll egy vonatra. Dühített az a fene nagy szabadsága.
– Hagyja már azt a hülye Kosztolányit! Nem ismerem, érti? Nem tudom, ki ő. Igazság
szerint azt sem értem, ki maga. Ha ennyire szereti a maga hülye Kosztolányiját, akkor menjen
utána! Haljon meg maga is!
Megbántam, amit mondtam. Esti szája remegni kezdett, azt hittem menten sírni kezd.
– Ne haragudjon, nem mennek mostanában jól a dolgaim. Nem akartam megbántani, csak
van elég problémám nekem is, tudja…
– Hagyja csak – szakított félbe.
És már láttam, hogy a szája azért remegett, mert mosolyogni készült. Arcain ezer vonalba
futottak a ráncok, és egy percre megöregedett Esti. 51 éves volt.
– Többet segített, mint gondolná. Már mindent értek, értem a halált, értem Szabadkát,
értem Kosztolányit. Értem magamat. Ha nem haragszik, elszívok egy utolsó szál cigit.
Felállt, színpadiasan biccentett felém, és kilibbent az ajtón. Légiesen járt. Kinn, a vonat
folyosóján megállt az ablak előtt, lehúzta azt, és kidugta fejét. Haja kócosan lobogott a szélben,
színes ruhájával és bolondos gesztusaival megint nagyon fiatalnak láttam. Alakja tükröződött az
ajtó üvegében. Egy percre meg mertem volna rá esküdni, hogy állt mellette egy alak, vállvetve,
merev gesztusokkal cigarettázva, csokornyakkendővel a nyaka körül.
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Nagypál István: A. N. N. A. 17
Anna, Anna, Annácska, mitől véres
Kezecskéd? Megvágta a Vizyné,
Aki rászól, hagyja hadd sebesedjen,
Később se gyógyul, gyerekbetegség.
A lány kezét gyerektükör vágta meg.
Gyerek, mint ő maga. Urak ágyéka
Népszabadságot, tanácsköztársaságot
Rejt, miközben pincérek fordulnak
Jobbra és balra, azt se tudva, melyik
Oldal a helyes. Ezt látja Anna az
Ablakból kinézve, de lát még négy
Betűt, habos-színes betűt, követik őt,
Oda-vissza, ugyanaz, ha olvasod,
Beleőrül, mint cseléd, öt deka vaj,
Kukoricakenyér, ez az utolsó fanyar
Vacsorája a ház asszonyának. Jaj,
Anna.

17 A „Kosztolányi – újragombolva” című esten (Hadik Kávéház, 2011. május 27.) elhangzott alkotás.
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Radnai István: Farsang Nagypéntekek – után
„Az emberek feldöntve és vakon,
vízszintesen feküsznek,
s megforduló szemük kacsintva néz szét
ködébe csalfán csillogó eszüknek,
mert a mindennapos agyvérszegénység
borult reájuk.”
(Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség)

fekszünk vagy járkálunk álmatlanul
az ablak üvegén túl szoros pelyhekben hull
a szemközti házban egy ágy vetetlen
árnyalak mozdul s a függöny lebben
kerüli az álom de bolond kíváncsiságom
hergeli majd elnyomja a mákony
nem kell a mámor mintha elgurult gyógyszerem
helyébe kender aprószemű vak mák terem
a folyosóról egy cigaretta olcsó füstje beszivárog
csendre zajra tündérre pokolra üdvre várok
nem fütyül a szél a szellős ablakkereten
lehajolnék a papucsomat keresem
de mintha előlem kacéran elszaladna
a padlóra lépek nyikorogni restell
pizsamában ám meztelen felsőtesttel
kiállok a páralepte mocskoskék ablakba
messze van innen a Logodi utca
szegény Kosztolányi bizonnyal nem tudja
hogy jóslata milyen hamar válik valóra
száz év se kell és összeomlik gyom virít alóla
mert a házával alszik s álmodik sután
ne is keresd ostrom és háború után
hogy belefárad minden rendszerváltozásba
s eléri rossz szomszédság török átka
az ablaknál állok a Gellérthegy köpcös árnyék
rajta a Citadella s egy ábrándos nőalak áll még
kezében szélcsavar lett borzas pálma ága
a vaksors jövendője kiürül szeme világa
nem alszom múlik a téltemető farsang
s az ég nem figyel ránk horkolása harsan
a borús vég felettünk tépett paplan
álmatlanság nem okolhat cigaretta s bor sem
88

a lusta pára ledöntené forradt testem
sebet ejtett rajtam szeszélyes nő kése
s a történelem hadainak se hossza se vége
Fortuna volt e csalfa kedvű nőcske
ma vörös vagy barna holnap szőke
egy biztos csak száz úrnak volt sóvár rimája
hatalomvágy a pénz s politika öröklött hibája
szemközt a hófüggönyön ahogy szemem átlát
ott vetkezik nem űzi szemérem se gátlás
szerencse kell hogy túléljem magyar múltam átkát
még néha lomha kedvvel tápászkodik ásít
egy kopasz szobor rekedt hangon szólítja másik
s a fák ágairól mint fáradt varjú sodor egy levelet
havak súlyától reccsen az ág ingatag kerevet
mégis reménykedem vagy álmodom hogy feljő
kacér a Hold Szerelmem elfoszlik a felhő
mely költőket múzsákat sírokat takar
és lesz még reggel felpattanok hamar
s ez éji illetlen torz látomásnak vérhajnal a vége
lekopik csupasz remények egéről minden ékkő
a láthatáron sugarazva nyújtózik a kéjes szépnő
nem sejthetem hogy élet fogan-e vagy temetői béke
*
hercegem Kosztolányi ha részegít a hajnal
kisgyermekként panaszkodsz s én kopaszodó hajjal
meghallva menny-báli mohó lelkendezésed
az ismeretlen meghívásnak megfelelni kések
láttam lehullni csillagot csóvát sem keltett
veres karjai fojtón többé nem ölelnek
még várok cselekszem nem követlek égi bálba
a történelem igazára várok ez egyszer mégis hátha
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Radnai István: Néma költők táncrendje
ha égi bálba hív a párom
táncol a lába s külön a teste
míg a felezett holdat lesve
lentről vagy fentről várom
és bizonytalan csillagok közt
utamon rendre rendet vágok
beléjük botlanak rendetlen álmok
s a forró nyárba őszi szellőt öntöz
sötét paplanjából a feldagadó este
oly képtelenség várni hogy a feslett
tájék miért vakul míg másik sarka
belefelejtkezik egy fényes dalba
s néma a tér levél sem suttog setteng
a kór mégis dalol de némán mozog az ajka
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Radnai István: Romjaim szerelmek
„A ház is alszik, holtan és bután,
mint majd százév után,
ha összeomlik, gyom virít alóla,
s nem sejti senki róla,
hogy otthonunk volt-e vagy állat óla.”
Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség

a csendvirágok színes cserépben
a balkonra kiülnek illatoznak némán
az ég csillagport szórna én rám
de jaj tőled küldője elégek
füst vagyok a házamra emlékszem
hozzád emelkednék százfokú létrán
szerelmed érni fel romba dőlt légvár
a kertedet gyomok ölik vagy mégsem
öledben ringatsz illatos virágot
ha meg is nyomorít e század
ízében élvezem a szádat
törött karom görcse még átölel
remény-virágod bennem áttelel
s elnyűtt herceged tüzét kiváltod
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Rába Ildikó Mariann: Tilos érzésekben
A közelgő éj csókja,
Már-már magához húzta.
Átölelte, s lelkét
Tépte kínok tüzében,
Mikor rálelt az élet.
Egy szép, szerelmes hitves,
Éltető gyengédséggel
Adott számára reményt,
S terelte a véget,
Bűnben, vágyban, sötétben.
Mikor leszállt az éjjel,
Úgy köszönt el a kedves,
Ahogy azt Ő meghagyta:
Szép álma levélágyon,
Titkaikon nyugodjon.
2011. április 11.
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Répa Ádám: [cím nélkül] 18
Minden pillanat egy előzőt zúz szét. Ahogy az összes érzékelt inger egyszerre tudatosul
idegvégződéseimen és bennem – képek, hangok, színek és érzetek elevenednek meg. Szavak,
emlékek tolulnak fel és foszlányaik, furcsa kavalkádja a már említett karneválnak.
Ritkán adódik meg az ilyen kegyelmi állapot. Azt hiszem, ilyenkor lehet megérteni valamit
a géniuszról, a borról, arról, hogy mit jelent az Istenhez vagy istenekhez a legközelebb lenni.
Az elemek egyszerűsége fundamentális, mondhatni esszenciális hordozója az
univerzalitásnak. Mindig mélyen, elementárisan érinti az embert a víz, a szél, a föld és a tűz.
Különösen nagy kiterjedésben, mely szinte minden esetben a végtelenséget idézi bennünk.
Bár soha nem éltem víz mellett és azt se lehetne mondani, hogy sokat időztem nagy tavak
vagy esetleg tenger mellett, mégis: engem mindig a vizek tudtak leginkább elgondolkodtatni,
elhívni elmém a mindennapok megszokottságából. Legyen az óceán, tenger vagy éppen csak egy
nagy tó, egy mellékág, hol halkan szitál a tört fény. A szél lüktetve zúgni kezd füleimben, bőrömön
valami idők előtti inger fut végig és kiüresedem. Elmém kitisztul, áttetszővé válik, s feloldódom
teljesen a pillanat végtelenségében. Hangom nincs, de nem reszketek.
Ilyenkor megadatik néha, hogy egy-egy szót füleimbe súg Kalliopé, Polühümnia vagy
Erató, s bár szavaikat ha nem is tisztán, de hallom vagy hallani vélem legalább. Euterpé zenéjéhez
túl süket vagyok, Kleió mélységeihez tán túl fiatal.
A szavakhoz nyúlnék, fogalmakhoz, még ha tisztában is vagyok elkeseredett
küzdelmemmel – a foszlányok, fragmentumok még sokkalta kopottabban, fényükből és
teljességükből vesztve kerülhetnek csak a papírra.
Az emlékezet csalóka, megbízhatatlan és kegyetlen is akár. Mint a felszálló köd, a dolgok
mélyenszántó egyszerisége, megismételhetetlensége – a pillanat elszáll, az impressziók
megfakulnak és a szavak végül cserbenhagyják az embert. Mint az elmulasztott lehetőség, a vissza
nem térő alkalmak vagy egy teljességében soha ki nem bontakozott élet: az egész elmúlik, fel nem
idézhetővé halványul.
A zöld tinta, megannyiszor, újra és újra – kiapad. S mondd, lehet-e játszani mindig? Teljes,
tiszta szívvel élni, gyöngyöt dobálni, semminek örülni? Lehet-e színlelni sírást, cifra temetőt, s
játszani a halált?
A zöld tinta kiapadt… A zöld tinta örök.

18 A „Kosztolányi – újragombolva” című esten (Hadik Kávéház, 2011. május 27.) elhangzott alkotás.
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Répa Ádám: Kötözz be, vigyél el 19
Életem széthull, magam megőrülök
Látja, sebem egy darab semmi
Tiszta takarót, ceruzát, enni
Száraz húsomban tűk zaja zörög
Egy jó falatot, nagy, vastag kabátot
Valamit fájdalom, álmatlanság ellen
Meg se ölhetem magam, tudom: elvesztem
Adjatok nyugalmat, mert félem az álmot
Nem tudok lábamra állni, haldoklom
Kevert porok, gyomromban hideg
Sebem fáj, az ágy rövid és rideg
Haldoklom – így semmisülünk meg
Ki ment el? Ki ment el erre?
Te életmentő, kedves. Te drága!
Csak orvosságot ne adj a vacsorámba
Halálnak kapuján némán lépek be.

19 A „Kosztolányi – újragombolva” című esten (Hadik Kávéház, 2011. május 27.) elhangzott alkotás.
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Riczik Petra: Omelette á Woburn
Hosszú percek és még hosszabb órák teltek el, mire elapadtak a megalázottság könnyei,
Kornél könnyei. Feltápászkodott a padon, majd kézfejével kezdte el dörgölni felpuffadt,
kivörösödött szemeit. Az arca rózsás volt, az orra pedig olyan színt öltött, mint a bohócok
krumpliorra. Maró önváddal telve ostorozta magát, amiért pont azt az éttermet kellett választania,
holott már az érkezésénél, mikor körbeállták a pincérek, tudnia kellett volna, hogy itt valami nem
stimmel. A második hibája az volt, hogy nem jött el, mikor ráeszmélt a galibára. Mégis, ha arra a
fenséges omlette á Woburn-ra gondolt, összecsordult a nyál a szájában, oly isteni volt. Mégsem
élvezhette kellőképp.
A nap balszerencse-áradata azonban még nem ért véget. A padot elhagyva sétálni indult.
Úgy gondolta, ha már a szállásra nem mehet vissza, s a vonat is csupán holnap indul tovább,
valamivel el kell ütnie az addig fennmaradt időt. Gondolkodás nélkül vetette bele magát a
kanyargós utcákba, s figyelmét a sorakozó házaknak szentelte. A legtöbbjében már minden fény
kihunyt. Épp egy távoli lámpa fényét jelölte ki magának célul, ami majd négy utcával arrébb
fénylett, mikor meghallotta az ékes magyar szavakat. Agya rögtön felpörgött, és a hangok forrását
kereste. Megdöbbenve vette észre, hogy a mellette lévő házból jönnek. Körülnézett az utcában,
látja-e valaki, de az kihalt volt. Odaosont a ház ablakához, és lélegzetét visszafojtva belesett rajta.
Semmi. Némaság és sötétség. Homlokráncolva továbbment a következő ablakhoz. Szintén semmi.
Ekkor újra hallotta a nemes kiejtést, de valahogy mintha az égből jöttek volna… hátrahajtotta a
fejét, s ekkor megpillantotta az egyik emeleti ablakot, melyből fény szűrődött ki. Apró, kék
fénynyalábok, s hangfoszlányok kúsztak ki a résnyire nyílt ablakon.
Kornél gondolkodás nélkül felmérte a házat. Nem volt túl magas, és az emeleti ablakot el
lehetett érni a földszinti párkányról. Csupán annyi nehézség lehetséges, hogy a lenti párkány túl
keskeny, és hogy előtte díszes növénysereg foglal helyet. Ez mégsem állíthatta meg. Odalépett a
falhoz, jobb lábát feltette a párkányra, áthelyezte rá a testsúlyát, kezeivel megragadta maga felett a
párkányt, s épp fel akarta balját is lendíteni, mikor érdes hangos nyers kiáltás csendült mögötte.
Kornél ebben a félig kitekeredett testhelyzetben próbálta meg hátrafordítani a fejét, de az eredmény
csupán egy nyaki görcs lett, okosabb mégsem lett, ki kiáltott rá. Már épp el akarta ereszteni a
párkányt a kezével, hogy az esetleges támadójával szemtől-szemben, úgy-ahogy kiegyenlített
küzdelmet folytathasson, mikor fájdalom áradt szét ujjaiban. Lélegzete elakadt, majdnem félrenyelt
az elfojtott kiáltástól. Mikor felnézett, észrevett egy gyönyörű teremtést, akinek arca a haragtól
torzult el. Szitokáradatokat szórva felkapta az egyik cserepet a párkányról, s mielőtt Kornél még
mondhatott volna akár egyetlen szót is, lesújtott. Kornél ereiből kiszállt az erő, s érezte, amint
csúszni kezd. Ekkor hasított a hátába az első ütés, egy kemény és hosszúkás tárgytól. A többire már
nem emlékezett.
Mikor magához tért, egy sötét szobában feküdt. Fájdalom hasított a fejébe, majd a hátába.
Felnyögött. Egy folyosón fény gyulladt. A fény nemsokára beborította a szobát is, így felfedezhette,
hogy vastag ezüstszínű rácsok választják el a belépő tömzsi embertől. Ennek most valahogy örült,
mert nem vágott túl barátságos képet az illető.
– Ki maga? – kérdezte, mire Kornél ráismert az érdes hangra. Szemét összehúzva
megvizsgálta a férfit. Sötét egyenruhát viselt.
– Esti Kornél a nevem – mondta. Majd a következő kérdésre elmondta, mért próbált
felmászni a ház falára. Mégsem hitte el a férfi egyetlen szavát sem. Sötétség borult a szobára, mely
hosszú ideig meg sem tört. Mikor újra fény gyúlt, azt hitte, ismét kérdéseket tesz majd fel neki a
férfi. Ehelyett azonban az a gyönyörű nő állt előtte alig fél méterre, akit az ablakban pillantott meg,
s azóta folyamatosan az emlékeiben élt.
– Mit akart a szobám ablakában? – kérdezte nemes egyszerűséggel. Kornél neki is őszintén
elmondta, hogy mi okból próbált meg felmászni. Meglepődésére a nő csettintett egyet az ujjával,
mire ismét előlépett a folyosóról a férfi. Nem akart újabb kérdéseket. Fáradt volt, honvágya volt, és
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egyszerűen újra otthon akart volna lenni. Már abban sem volt biztos, hogy megérte leszállni a
vonatról. A nő pörgő nyelven mondott valamit a férfinak, amit nem értett, pedig kíváncsian figyelte
minden arcrezdülését a tüneménynek.
Meglepetésére kinyíltak előtte a rácsok. Izzadt kezével borostás állát dörzsölte, miközben a
férfi szigorúan nézett rá. Elhaladt mellette, majd következő megdöbbenésére a nő karon ragadta, és
kihúzta maga után a szabad utcára. Egy-kettőre a Zwingli-szobornál találta magukat. A nő felé
fordult, a kezébe nyomott húsz frankot, majd lábujjhegyre állva egy csókot nyomott az arcára, és a
fülébe súgta:
– Ez szerencsét fog hozni magának. Menjen haza Magyarországra, de ígérje meg, hogy
visszajön egyszer ide, és megkeres – azzal elfordult, és mielőtt bármit reagálhatott volna Kornél, a
nő már futásnak eredve el is tűnt az utca végén, Isten tudja, merre tartva. Kornél másnap felszállt a
Budapest felé tartó vonatra, majd maga mögött hagyta a zürichi állomást.
Az állomást szegény legényként hagyta el, aki Párizsból tartott hazafele a tanulmányéve
után, de a szerencsefrankok mégis szerencsét hoztak neki. Két év telt el azóta, hogy azt a csókot
kapta egy tüneménytől, aki azóta is az eszében járt, s egyre csak a fülébe csengtek a szavai. Főként
a mondat legutolsó része. Így esett, hogy ennyi idő után, ismét ott állt a zürichi állomáson. Ezúttal
élére vasalt öltönyben érkezett, és nem a „magyar kocsiban”, hanem külön bérelt fülkében. Mikor
hazaért, meglátott egy ceruzát a földön. Tanulmányéve alatt különösen jól megtanulta csavarni a
szavakat, s az üzletelésbe is belekóstolt. A ceruzát egy radírra, azt egy tányérra, majd egy kutyára
cserélte. A cserék végén pedig itt állt, öltönyben, kezében egy egyszerű vékony táskával, s az utakat
fürkészte. Már két éve nem járt itt… de tudta, mért jött. Ahhoz azonban, hogy megtalálja a nőt, újra
kellett élni minden egyes percét az eseményeknek, kezdve a fenséges omlette á Woburnnel, amit
egykor szegény legényként fogyasztott, most azonban már ő is ahhoz a csoporthoz volt hasonlatos,
mint az egykor mellette ülők… megtehette volna, hogy bőséges vacsorát rendel, mégsem tette. Neki
az az omlette á Woburn kellett, amit egykor egy régebbi időben elfogyasztott…
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Rinyai László: Új appendicitis
(A mobiltelefonom időkijelzője szerint)
502 Felkeltem (a félelmetes, nagy napon). Sok teendőm van még a műtétig. Bár fél
nyolcra ígérte a srác (műtősfiú), hogy jön értem a gurulóággyal, beállíthat már negyed nyolckor is.
529 Bejött a nővér (az éjszakás).
− Maga már ilyen korán fenn van!
− Fél nyolckor visznek!
− De még csak fél hat!
− Nem baj, ha előbb készen leszek, sőt annál jobb! Még le is kell zuhanyoznom.
A fejét csóválva elment.
Fogtam a szappantartómat, a törölközőmet, és elmentem a fürdőszobába. (De nem a
miénkbe, mert azt már magára zárta az ugyancsak korai operációra készülődő betegtárs a mellettünk
lévő szobából.)
„No lám, ki az előrelátó?” − gondoltam. (Már a következő szaniter-szoba is foglalt volt,
nagy nyögések hallatszottak ki belőle.)
615 Visszaértem a szobánkba a harmadik fürdőszobából, ahol már kétszer rámkopogtak a
tulajdonosok. A mosdókagyló melletti egyik tartó- gömbvasra terítettem száradni a törölközőmet.
Visszafeküdtem, a szobatársam (fiatal gépkezelő) horkolását hallgattam. Őt tízkor szerencséltetik.
631 Berontott egy zöldruhás ürge.
− Meg fogom borotválni magukat!
A horkoló srác felhorkant, amikor a borbély kitakarta. Lehúzatta vele a pizsama alsóját és
csak úgy szárazon, pamacsolás nélkül, villámgyorsan szőrtelenítette.
Nem mertem odanézni:
„Vajon van-e nála másik borotva? Vagy engem is ugyanazzal fog megborotválni?”
639 Csiklandozó borotválásom középtáján felszólított:
− Húzza csak félre a zacsit!
Somolyogtam.
648 A borbély-műtős elviharzott.
− Jobb lett volna, ha nő férfifodrászt küldenek − mondtam a bajtársnak.
De szolid, falusi gyerek, nem mert élénken helyeselni.
654 Lenyeltem a bogyókat. (A vízhajtót persze nem, még csak az hiányozna, hogy
operáció közben vizelnem kelljen.)
717 „Na, ugye.”
− Jöttem magáért, László! − betolja a kerekes ágyat egy másik zöld fiú.
− Teljesen meztelenül feküdjön föl rá! − Letakar egy lepedővel, és kitol az ajtón.
(A továbbiakban a biológiai órám szerint.)
719 Betol a liftbe, amelynek hátsó üvegfala sugárzó nap alakban meg van repedve.
„No, ez nekitolt valakit előttem.”
722 Odaért velem a tett színhelyére. Begurított mindjárt az első műtőbe. Lelebbentette
rólam a zöld lepedőt.
− Fogja meg a jobb karjával a derekamat!
Átöleltem a zsák-testét középtájon. A bal karomat a nyakába tette.
Bal karjával a fenekem alá nyúlt, a jobbal meg a combom alá, és átemelt a műtőasztalra.
− A fejem nagyon alacsonyan van.
Nem tetszett neki.
− Aláteszek egy lepedőt.
Hozott egy zöld, összehajtogatott lepedőt.
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− Emelje meg a fejét!
De még így is feszült a tarkóm és a nyakszirtem.
− Hát…még egyet legyen szíves.
Azt is odatette.
− Most igen! Most jó! Tökéletes! − áradoztam, bár még ekkor sem volt tökéletes,
tulajdonképpen még eggyel lett volna megközelítőleg megfelelő (de még egyet már nem mertem
kérni).
728 Feküdtem tétlenül.
Női hangot hallottam a fejem mögül:
− Én csak ijesztésképpen vagyok itt!
„Ezt nekem mondja? Ki ez?” De nem tudtam hátranézni.
Átvillant az agyamon, hogy ez az altató lehet, akinek ma nem lesz funkciója.
730 Egy magas gurulólámpát közelebb tolt hozzám egy köpenyes csaj.
731 Az operáló orvos hangját hallottam:
− Bemosakodok.
745 A fejem előtt domborodó vasra ráterítettek egy zöld lepedőt.
− …hogy ne kukucskáljon! − mondja valaki.
De nem valami jól terítették fel, ráncot vetett, épp a szám előtt.
(743 Még mielőtt elém terítették volna a lepedőt, megpillantottam az operáló orvosomat a
jobb oldalamon [mert ott van a sérv]. Zöldben van Ő is, szája előtt kendő. A kendő fölött szemüveg
[eddig anélkül láttam mindig].
A bal oldalamon egy műtős-segéd [vagy pedig ő is orvos].)
747 A bal karom egy széles kéztartón, a jobb kezemre nem emlékszem, hol volt.
749 Ragtapasszal kezdtek el ágyéktájon ragasztgatni.
754 Az operáló orvos:
− Apró szúrásokat fog érezni, érzéstelenítés.
Csakugyan tűszúrásokat éreztem, körbe-körbe, rá se bagóztam.
− Ha fáj, szóljon, akkor még adunk érzéstelenítőt.
800 Az első vágás, épp csak éreztem.
Aztán még ehhez hasonlók.
805 A bal kezemmel kezdtem el foglalkozni (hogy lekössem valamivel magamat). Jó
helyzetben volt. Leeresztettem négy ujjamat a kéztartó szélére, majd felemeltem. Aztán a
tenyeremet a külső élére helyeztem. (Közben úgy ítéltem meg, nem érzek olyan fájdalmat, ami
miatt szólnom kellene.)
810 Elkezdett zavarni a lepedő ránca a szám előtt.
− Kérném szépen megigazítani.
De nem reagáltak rá.
(Közben szabályos időközönként egy-egy pofoncsattanást hallottam tőlem mintegy tíz
méterre jobbra.
„Mi a frász ez? Szorgalmas gép.”)
814 − Ja, ezt! − hallottam jobb oldalról rézsútosan egy női hangot.
Arrébb tolja (a mellem felé) a lepedőt, de a ráncot nem simítja ki. Ám így mégis jobb, az
előbb már alig tudtam tőle levegőt venni.
820 Az első éles fájás (vágás). Úgy meglepett, hogy nem szóltam.
822 A második éles fájás (ugyancsak vágásnak éreztem).
Gondoltam, szólok; ugyanis ha nem szólok, azt hiszik, nem fáj, minden rendben van, nem
adnak még érzéstelenítőt, illetve fájdalomcsillapítót. Nem nekik fáj, ők nem érzik. Különben is, az
operáló doktor azt mondta, ha fáj, szóljak.
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− Fáj.
824 Már nem éreztem fájdalmat, csak matatást ott lent.
825 Újra éles fájdalom, mintha vágtak volna. Nem szóltam.
826 „No, vajon melyik pillanatban fognak megint belém vágni, és hol? Lent vagy fent?
Jobbra vagy balra?” (A jobb oldalamon deréktájon.)
827 Nem is késett. Megint nagy fájdalom, vágás.
„No, szólok.”
− Fáj!
(De sajnos, fájdalmasabbra sikeredett a szólás, mint akartam. Annyira azért nem fájt.)
− Elhiszem, ez egy olyan műtét − hallottam az orvos jóságos hangját.
828 A segítő átkukkantott a paraván felett (szúrós tekintettel):
− Jól van?
− Jól − bólintani akartam, de nem tudtam, azaz körülményes lett volna, mert a hátamon
feküdtem.
830 Már nem fájt.
A lábamra koncentráltam. A bal egészen ki volt nyújtva; az ágy végében valami vasat ért
(ágydeszkát), jó helyzetben volt.
A jobb lábamat kissé be kellett hajlítanom, csak úgy tudtam az ágy végéhez támasztani.
(De az egész operáció alatt mozdulatlanul tartottam mindkettőt [ megdicsértem magamat].
Amikor fájt egy-egy vágás, nem mozogtam.
„Nehogy félreszaladjon a szike.”)
832 „Vizelnem, székelnem nem kell, ez jó! Még jobb, hogy köhögnöm vagy
tüsszentenem sem kellett. Csak ez így maradjon!”
Éhes sem voltam, pedig tegnap alig e(het)tem: nem reggeliztem, hátha vérvétel lesz. Az
ebédet dél körül hozta egy szótlan, kimért nővér. A tálcán két lefedett cserépedény és egy
müzliszelet volt. Mintha csak otthon lenne, kihúzta az éjjeliszekrényem fiókját, belenyúlt a kék
nylonzacskóba, amelybe az evőeszközeim voltak csomagolva, kivette a kanalamat, a tálcára tette,
majd a tálcát rá a kihúzott fiókra. Amikor csodálkozva néztem rá, végre megszólalt:
− A kanál a magáé! Ne adja le! − kiment.
1. fogás: híg csontleves, egy-két szál tészta az alján; meg nem sokkal több
mokkacukornyira vágott sárgarépa.
2. (nya)fogás: vékony réteg tökfőzelék, a közepén visszataszító sült csirke hát −
vastag, sárga bőrrel.
kenyér vagy zsömle: nem divat.
Tizenhat óra után már nem volt szabad enni, fél pohár hashajtót (port) hoztak, jól
megpurgáltak bennünket.
835 Megint fájt, éles vágást éreztem.
836 Azt próbáltam találgatni, hol tartanak most, és mennyi van még hátra.
„Még vágnak, tehát még nem varrják össze.”
838 − Fáj! (De megint panaszkodó lett, sajnos.)
− Elnézést, de most rakjuk vissza a beleket a hasüregbe, és ez fájdalmas.
„Érdekes, pedig én vágást éreztem.”
840 „No, nem szólok többet, akárhogy fog is fájni. Nem akarom, hogy az orvos exkuzálja
magát.”
842 Alighanem ekkor jelent meg újra a szájkötő (és felette a merev szempár) a lepedő
fölött. Megint:
− Jól van?
− Jól! − pislantottam bólintásképpen.
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„Mondhatnám kitűnően.”
849 „Nem! Még majd siettettem, megzavarom őket. Azt gondolhatják, hogy már alig
bírom ki. Azért se.”
850 Elkezdtem újra foglalkozni a (bal) kezemmel. Megfogtam a kéztartó szélét:
„Kerek.”
Majd újból a külső élére állítottam a tenyeremet.
A jobb könyököm valamilyen vashoz ért hozzá.
854 Egy-egy csattanás (újra).
„Mi a csuda lehet ez?”
856 − Már megleszünk nemsokára! − szólalt meg kéretlenül (vagyis nem hangzott el
előtte, hogy fáj!).
Nem szóltam rá semmit. „Kellett volna?”
910 De azért eddig eltartott.
911 Mintha egy irodai tűzőgéppel kapcsokat ütöttek volna rám ( Giraffe Staples).
914 Kötés ráhelyezésének halvány érzése.
919 Elszedte előlem a zöld lepedőt az a nő, aki korábban megigazította.
921 A csupaszon domborodó vas alatt azt látom, hogy az operáló orvosom arcán már
nincs rajt a maszk, odajön a fejemhez:
− Milyen volt?
− Csodálatos!!!
(Épp ez a dicsérő szó jutott eszembe. De valóban úgy éreztem, hogy igen jól operáltak
meg. Mást is mondhattam volna, de igen elgyötört voltam.)
Azonban az orvosnak jól esett, kezet fogott velem.
925 Megtolt a srác! „Túl vagyok rajt!”
927 Kitolt a műtőből, egy oszlop mellé, a pihentetőhelyre. Alig fáj.
Engem operáltak. Sérvműtét volt, nem vakbélműtét (erre utal a kurzív kiemelés).
VÉGE
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Sárgai-Szabó Anna: A cukrász unokája
Autójával leparkol az üzlet előtt. A saját, fenntartott helyére. Határozottan kinyitja
cukrászdájának ajtaját, megütve vele a régi, megkopott csengőt. Az egyetlen régi tárgyat. A
személyzet egy pillanatra megdermed: itt a főnök. Megáll az ajtóban: egyenes háttal, izmokkal,
komoly arccal, napszemüveggel a fején végignéz birodalmán. Nincs megelégedve. Sosincs. Ő ilyen.
Régebben más volt, de már nem tudja magáról leszedni új arcát. Hozzánőtt.
A pult mögé sétál, megkocogtatja a csúcskategóriás kávégépek egyikét, mire az szisszen
egyet, majd odalép a mélyen kivágott egyenruhában tetszelgő baristákhoz.
– Megyeget? – kérdezi a lányoktól.
– Igen főnök, sokan vannak. Mint mindig – mondja az egyik, aki épp nullkalóriás tejet
habosít.
– Készlet?
– A brazil fogyóban, a mentesből már épp csak alig. Édesítő is már csak néhány dobozzal
van a raktáron – mondja egy másik lány, miközben sorra nyitogatja a szekrényeket. Szemenként
pörkölt kávébabok aromája integet a legkülönbözőbb vidékekről.
Odamegy, beleszimatol néhány fajtába. Az egyik török csodát kiteszi az asztalra, majd
megkéri a lányokat, hogy írjanak listát a beszerzendő dolgokról.
Magában már fortyog, hogy miért nincs kész. Se kávéja, se listája. Fontos ember, aki nem
ér rá várakozni. Az idő pénz.
Míg a lista elkészül, a pult mögül figyeli a vendégeket. Egy pillantás alatt megállapítja,
hogy ki mennyiért fogyasztja az ő forradalmian új süteményeit. Ott az a család. Két felnőtt, két
gyerek. Ami az asztalon hever, van vagy hétezer, plusz úgyis kérnek még egy kört. Jattal együtt
olyan tizenöt. A néni előtt nagy bödön koffeinmentes, dobostorta, fatörzs. Hatvanöt kalória, pár
gramm szénhidrát, négyezer. Háromszorosan is büszke a néni: megengedheti magának ezt a luxust,
fogyasztó finomságokkal kenheti ki a hasát és még a cukra sem megy fel tőle. A kávé szürcsölése
közben háromszorosan húzza ki magát. Rúzsa már rég a csésze szélén.
A lista elkészül, Nikolett billeg a főnök felé. Reménykedik benne, hogy van egy kis esélye
arra, hogy tartósan kibérelje az ajtó előtt álló dzsip anyósülését.
Az üzletben követelmény, hogy minden nő legyen szép. Ám, ami ennél is fontosabb:
legyen vékony. A kövérek csak rontanák az üzletet.
– Ennyi az összes? Biztos vagy benne? Nem akarok jövő héten is nagykerbe menni. Tuti?
Nikolett harkály módra bólogat.
Farzsebébe gyűri a gondosan megformázott, színes tollal írt gyöngybetűket, majd a
hűtőpulthoz igyekszik.
Elégedetten nézi, ahogy a polcok roskadoznak a süteményektől. Az összes együtt ezer
kalória, szénhidráttartalma mint pár darab közönséges sajtos pogácsának.
Éjszakára az egész pult üresen fogja várni, hogy reggel a gondos, finom női kezek ismét
telerakják nyalánkságokkal. Este kilenc után féláras kedvezmény. Akkor jönnek a nyugdíjasok és a
diákok, de még így sem olcsó. Tizenegykor zárás. Másnap hétkor nyitás. Szünnap nincs. Nyaralás
nincs. Az élet nem állhat meg. Egy alkalmazott egy héten két nap pihenőt kap, egész hétvégét
sosem, mégsem panaszkodnak. Ingyen van a sütemény, és ez számukra nagyobb élmény, mint egy
karib-tengeri körút.
Nikolett kolleganője a dekoltázsát teszi közszemlére, de leginkább főnöke figyelmébe
ajánlja. Jó mélyre behajol egy marcipános szeletért és egy Tátracsúcsért, utóbbi tömve
tamarinlekvárral. Néhány másodperc múlva visszatér, négyes minyonvariáció kerül a tányérra.
Negyven kalória, egész napra elegendő szintetikus vitaminellátmánnyal.
Megunva az előadást a konyhába battyog.
– Napot mindenkinek! De zörög az a gép, mi lett vele? Csapágy? Jól van, majd kicseréled
este. Mi ez a kosz? Söprés nem ártana. Ezek a köjálosok mostanság csak úgy idehoppanálnak.
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Miután a szokásos napi monológját elmondja, a főcukrászhoz lép. Itt csak férfiak
dolgoznak, kevesebbet dézsmálnak a nőknél.
– Zsoltikám, megy minden?
– Megy.
– Gépek?
– Működnek. Javítgatjuk. Főleg a habverőket.
– Jól van. Újdonságok?
– Kidolgoztunk egy cukor- és kalóriamentes szörpöt, illetve többfélét is. Néhány hét és
felkerülhetne a kínálatba. Nyomunk bele egy kis szódát jó sok buborékkal, simán lenyomjuk vele a
kólát. Pluszban még ráírjuk, hogy emésztéskönnyítő, aztán viszik ezt is, mint az alakformáló
boszorkányhabot.
– Hadd menjen Zsoltikám, hadd menjen.
– Másik meg egy új marcipán.
– Na azzal még várunk kicsit. Drágul a mandula. Így is már az egekben az ára, lassacskán
inkább külföldről hozatom. Elég az a néhány fajta. Aki annyira marcipánt akar, mehet máshova.
Csak kiválaszt hetven féle süteményből egyet, ami tetszik neki. Ha meg nem, hát jön helyette más.
Nikolett topog be a konyhába combközépig érő szoknyájában.
– Főnök úr, panaszkodik az egyik vevő, hogy nem friss a képviselőfánk tölteléke.
– Lehet benne igazság? – kérdezi a főcukrászt.
– Meg kell mondanom, a nullás tejszín már nem a legfrissebb, de baja nem lesz senkinek.
– Jó. Vigyél neki helyette két krémest meg valami töltött muffint és közben szorgosan kérj
bocsánatot. De halkan. Nem kell, hogy a többi vendég észrevegye. A végén még ők is kedvet
kapnak a visszaküldözgetéshez.
Figyeli, ahogyan Nikolett pilláit rebegtetve, tanácstalanul kivonul a pultba. Az egyik
pincérlánynak adja a süteményeket és vele együtt a feladatát is.
– Van még a zsírégető habból? – kérdezi a cukrásztól.
– Mára kitart, holnapra meg majd a fiúk főznek egy újat – válaszolja, miközben a
cukrászsegédekre mutat.
Olyan felkapott az üzlet, hogy még ők fizetnek azért, hogy dolgozhassanak. A
csokoládészemetet nem dobják ki, inkább viszik eladni. Elég jó pénzt összeszednek belőle. A fiatal
lányok az egész ösztöndíjukat, fizetésüket is ráköltik néhány tábla csokira, amitől még ráadásként
fogynak is.
Anyukák régi vágya vált valóra. Miközben magazinokat lapozgatnak, pletykálkodnak a
cukiban, mindennemű bűntudat nélkül tömhetik magukba a fánkokat, puncsos szeleteket. Persze, ha
a pénztárca elég vastag.
Nem véletlen, hogy nincs a környéken egy fia konditerem sem. Nincs az emberekben
bűntudat, ami bevonzaná őket. Étterem sem nagyon akad. Igazi nemzetközi látványosság lett
néhány év alatt a régi családi cukrászdából.
Hol vannak már a mákos patkók? Más idők járnak. Búzából készült lisztnek helye nincs, a
cukrot édesítőkkel helyettesítik, a máknak is csak elenyésző része mák. Még a tojás is porból van.
Nincs benne sem koleszterin, sem kalória, sem semmi. Csak színtiszta fehérje. Vajra és zsiradékra
még csak szót sem érdemes fecsérelni. Ebben a cukrászdában ezek nemlétező fogalmak.
– Tortaszekció? Van munka?
– Hogyne. Most készül három, emeletes esküvői. Egy csoki, egy oroszkrém, meg egy
lúdláb. Meg egy focipálya alakú fagyitorta. Másfél négyzetméter.
– Helyes. Házhoz szállítás?
– Alig bírják, kellene még egy ember.
– Zsoltikám, írjátok össze egy órán belül, hogy mit kell hozni jövő hétre. Az irodában
leszek.
Ez a helyiség csak az övé, senki nem mehet be. Még a takarítók sem. Behúzza maga után
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az ajtót, leül kényelmes, illatos bőrfotelébe. A kamerák képeit figyeli, ahogyan az emberek mohón
eszik a fagylaltot, már a cukrászdában elnyalva szinte az egészet.
Az asztalok zsúfolásig tömve, a családok együtt nevetnek, a pincérlányok által tálalt
díszes, színes, csábító sütemények mindegyikére messiásként tekintenek. A kakaó hamis édes illata
már-már látszik a rögzített képen.
A barista hölgyek kecsesen mozognak a pultok mögött, kacéran emelik ki a hűtőpultból a
zsírégető kuriózumokat. Itt minden süteményt tisztelet övez. Őt is, de sok mindenről nem tudnak az
alkalmazottak.
Az asztalán lévő fényképet nézegeti: réges-régi kép. Nagyapja van rajta még fénykorában.
Egy férfi ült vele egy asztalnál. A cukrászdában csupán tízen voltak körülöttük. A fénykép hátuljára
nagyapja és a mellette ülő úr nevét írták. Még sosem nézte meg. Most is csak a képet nézi. A nők
előtt egyetlen teáscsésze árválkodott.
– Na, ezek az idők már elmúltak. Most foglalás nélkül senki sem tudna leülni – gondolta.
Leellenőrzi nagyapja naplóját a zárható fiókban. Ott van, ahol hagyta, senki nem nyúlhatott
hozzá. Ebben a könyvecskében kísértett sikerének titka. Egy férfi mondta nagyapjának. Csupán egy
vicces ötlet volt, néhány egyszerű mondat, mégis mi lett belőle. Hatalmas bevétel, hírnév. Az
ördögtől. Nem véletlen, hogy az öreg nem ment bele.
Vágyakozva nézi a lányokat a monitoron. Mind gyönyörű. Figyeli tökéletes alakjukat,
életvidámságukat.
– Mit is tudnék csinálni velük? Eladtam a lelkem. Pénzért és szép lányokért. De már nem
tudok mit kezdeni velük. Mivel?
Közben a rendelés is elkészült.
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Sumonyi Zoltán: Kosztolányi a Nyugat – 100 ciklusban 20
HÚGOM
(Kosztolányi témájára. Nyugat, 1909.)
A húgomat a bánat eljegyezte?
De hisz nem ül szelíden, csendesen,
vendégeket hív ünnep-esteken,
bort tölt, terít, harsány a hangja, kedve;
nem látni, hogy a bánat eljegyezte.
És kora reggel fogja gyermekét,
megmosdatja és felöltözteti,
és sétálnak, és felelget neki.
„Igen, ott megy a nagy hajó. Fehér.
Nem autó! Láttuk tegnap is. Ez dömper.
Hát ki vezetné? Benne ül egy ember.”
Már harminc éve válaszolgat egyre,
mert harminc éves múlt beteg fia.
De nem unhatja, nem fogyhat türelme.
S a nap végén azt kéri, ágyba esve:
csak túl ne élje őt szegény fia!
Mást nem kér. Nem vár.
Nincs mit várnia.
A húgomat az Isten eljegyezte.
2008. október 17.

„MEGNÉZEM MÉG A SZABADKAI HÁZAT”
(Kosztolányi verssorára. Nyugat, 1913.)
Most szeptemberben oly nagyon akartam
Csengerbe menni, ahol hatvan éve
Először jártam tanító elébe,
S e szép asszonyba én szerelmes voltam.
Talán. Mert ott még honnan tudtam volna,
Hogy visszatérő álmom mit jelenthet:
Én állok kint a nyitott ablak mellett,
Engem csókol meg, nyurgán kihajolva.
De nem is ezzel húzott vissza Csenger.
20 A „Kosztolányi – újragombolva” című esten (Hadik Kávéház, 2011. május 27.) részleteiben elhangzott alkotás.
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A soha már nem érzett illatokra
Éheztem rá: a hegyezett grafitra,
S hogy ködszagú az ökörnyálas reggel.
Az volt az ősz. – A nyár, a pécsi aszfalt:
Bitumengőz meg lovak ürüléke.
S domborművek: a Dzsámiból kilépve
Néztem a hősi kör-kép terepasztalt. –
Se ősz, se nyár nincs már olyan: se illat,
Se íz, se olyan borzongás nincs bennem.
Mégis, még addig kéne visszamennem,
Amíg az emlék, így-úgy, odahívhat.
2008. november 14.

BEÍRTAK ENGEM MINDENFÉLE KÖNYVBE
(Kosztolányi versére. Nyugat, 1921.)
Ahány barát, ahány volt ál-barátom:
Ma annyiféle könyvben cím vagyok.
S ki tudja, mily jelzőkkel megjelölve,
Hová sorolnak titkos lajstromok?
Bűnös vagyok ez összevisszaságban,
Bűnös, mert hagytam, bármit írjanak:
Nem érdekelt, mit tartanak felőlem!
S most minden jelző, címke rám tapad.
Azt hittem, még ifjú erőmben bízva,
Hogy rólam úgyis minden lepereg.
Beírtak engem mindenféle Könyvbe,
S bent tartanak a kapcsos fedelek.
CSOMAGOLD BE MIND…
(Kosztolányi témájára. Nyugat, 1925.)
Napokig csomagolhatsz! Persze, előbb
kipakolni a felgyűlt sok kacatot:
a fiókok mind tele vannak a rég
feledett levelek, feketült radírok,
elavult utasítások porlepte,
lefűzött tömegével; mind a szemétbe!
Azután meg az asztallap tetején
– legalább most, visszamenőleg – próbáld szétszedegetni, mi kellhet még a kupacból?
A falakról a képek… A szekrényekben a könyvek, a sok dedikált kötet, és
az a magnetofonszalagon felgyűlt
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dokumentum-halmaz: HANGOK A SÍRBÓL , –
csomagold ezeket be! Szerezz táskát
a kazettáknak! Dobozokba a könyvek.
Kiürült irodádból vidd haza mind,
noha jól tudod: így állnak, csomagokban a szekrényed tetején, s a kazetták hangtalan őrzik a hangjaikat; otthon
sose hallgatod újra meg őket…
2009. február 9.
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Szabó Kinga: Az utolsó előtti út
Esti Kornél erős fájdalmat érzett végig az egész testében, majd egy-kettő-három perc
múlva valami erős fény hatására forogni kezdett körülötte a világ. Vagy az ő fejében, ami ez esetben
a racionálisabb válasz lenne, mégis, egyszerűen csak topogott a tengelye körül körbe-körbe, hogy el
ne essen a forgó talajon. A talajtánc lassan abba maradt, és mindenféle biztonságérzet, valamint
emlékek ellenébe Esti elindult a zöld macskaköves úton a sárga, teljesen újnak tetsző, földből
kiemelkedő piramisok felé. Körülötte nem volt senki és semmi. Teljes mozgás – és élethiány. Lágy
szellő suttogott a fülébe, és furcsa illatot kavart az orrába. A mozgás elég nehézkesen ment, viszont
a gondolkodása már visszanyerte eredeti formáját, és egyre biztosabb volt abban, hogy valami
baleset eredményeként ő most valahol eszméletét vesztve fekszik, és álmodik. Vagy belső
hallucináció, vagy halálközeli élmény. Bár körülmények, és háttérokok az események láncolatában
már igen messze eshettek, ugyanis nem volt ismeretében semmiféle olyan információnak, ami arra
adott volna okot, hogy balesetre gondoljon. Kizárásos alapon maradt, hogy álmodik, annak ellenére,
hogy még soha életében nem volt ennyire élethű álma.
Lábait ösztönösen rakta egymás elé, lélegzett, pislogott, mint ahogyan azt egy emberi
lénynek tennie illik az életében. A táj kezdett körülötte megváltozni, a piramis kettészakadt, a talaj
süllyedésnek indult, és hirtelen egy csomó arc nélküli apró lény jelent meg. Talán a süllyedés
homályában teremtek meg. Hosszú farkuk segítségével tartották egymást, mindegyik kapcsolódott
társaikhoz. Szemük fejük mindkét oldalán volt, szájuk apró, testük szőr nélküli, leginkább egy
túlméretezett megkopasztott nyúlhoz hasonlítottak, azzal a különbséggel, hogy hátsó lábaik
stabilabbak voltak, a mellsők gyengébbek, járásra nem igen alkalmasak, maximum támaszkodásra.
Mivel nem volt semmiféle élet, vagy jel, vagy menekülésre szánt elérhető, valamint elérhetetlen
kötél, Esti kénytelen volt hozzájuk szólni, annak ellenére, hogy életében először érezte azt, hogy a
félelem kicserepesíti a torkát.
– Elnéézést – szólt tétován, saját hangjára alig ismerve –, meg tudnák mondani, hogy hol
vagyok, és hogyan juthatnék ki? Sajnos eltévedtem, és a környezet egy cseppet sem utal a saját
tudatalattimra, egyre biztosabb vagyok abban, hogy ez nem csak egy egyszerű álom, és félek, s
minden vágyam, hogy csak kijussak innen.
Hát ez többre sikeredett, mint ahogyan tervezte, de ha egy embert megfosztják minden
eddigi ismereteitől, és az általa tanult, és használt adatok hasznavehetetlenné válnak, az óvatosság
velük együtt elillan. Elvégre az óvatosság is egy tanult válasz bizonyos megszokott tanult
szituációkra. De ez itt minden, csak nem megszokott, és normális.
Viszont úgy nézett ki, hogy a kétségbeesés megtette a hatását, ugyanis a legkisebb a
farkával jelezni kezdett. A távolba mutatott, fel, ahol egy égi lépcső körvonalai kezdtek
kirajzolódni.
– Fuss! – tette hozzá vékony kis hangján.
Mellette álló társa elengedett farkával pofonvágta a kis lényt, aki az ütés hatására, és –
ugyebár már nem kapaszkodott –, elvesztette egyensúlyát, és belesüllyedt az élő és falánk talajba. A
mellette lévő utána akart nyúlni, viszont ennek az lett a következménye, hogy a láncfolyamat
felbomlott, a káosz elérte csúcspontját, Esti rohant, és már csak a lépcsőről látta, hogy a táj
majdnem teljesen átalakult. Csodás fák nőttek ki a piramis körül, a macskakövek valóban úgy
csillogtak, mint a zöld macskaszem, és a nap piros sugarai tapogatták végig a tájat.
A lépcső viszont nem kivitte Estit a „valóságba”, hanem újabb tájra ért. Az én világomba.
Itt semmi sem az volt, aminek látszott. A dolgok, lények, gondolatok, ízek-illatok folyton
változásban voltak. Nem volt ég, és nem volt föld, legalábbis nem lehetett elvonatkoztatni egyiket a
másiktól. A virágok bölcsők voltak, a bibéi emberalakú lények. Az emberek sem voltak megszokott
emberek rajtam kívül. Nem volt gravitáció, megszokott formák, viszont minden élt és mozgott, és
színekben pompázott.
Én épp egy virágból nőttem ki, amikor Esti zihálva megérkezett. Látszólag
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megkönnyebbült, amikor megpillantott, arra számíthatott, hogy én majd megmentem, viszont
magyarázatnál többet nem adhattam. Egyből letámadott.
– Ne haragudj, megmondanád, hogy hol vagyok, és esetleg hogyan juthatnék ki…
– Mert épp egy előadást kell tarts – mondtam sejtelmes vigyorral a képemen, alig tudtam
leplezni, hogy mennyire élvezem a szituációt, és valamiféle szadista öröm fog el amikor látom a
gyötrelmet és kétségbeesettséget a szemében.
– Valóban. Már emlékszem. Vidékre utaztam…
– Néztél már tükörbe? – szakítottam félbe újra.
Értetlenkedve nézett rám. Az egyik virág tükörré kerekedett át közvetlen előtte. Esti
hátrahőkölt a meglepettségtől, majd elkezdte tapogatni arcát, vizsgálgatni kezeit.
– Miért nézek ki úgy, mint húszévesen? Mégis mi ez az egész, azonnal…
– Csak nyugi – és dobtam felé egy parányi gonosz mosolyt. – Gyere, körbevezetlek.
Elindultunk egy felfele vezető, kacskaringó ösvényen. Nem is kellett menni, szinte sodort
magával a szürke éterbe.
– Ismervén téged, már sejted, hogy nem kerülsz ki innen, és azt is, hogy a környezeted
nem tőled függ. Minden világ, ahova kerülsz, egy-egy ember tudatalattija. Utazgatsz, felfedezed,
jársz köztük.
– Eddig a kinti világot jártam, most a belső világokat fogom felfedezni? Ezek szerint
meghaltam, és már csak emlék vagyok az emberek fejében.
– Valahogy úgy. A kalandjaid nem érnek ilyen egyszerűen véget.
– És a lépcsők mik? Hogy mászhatok olyan könnyen egyik ember fejéből a másikba?
– Érdekes megfogalmazás. Te másik síkon mozogsz, nem a fejükbe mászol, és nem is
tudatalattijukba. Ezen a síkon minden ember összeköttetésben áll a másikkal. Mint az előző
világban a lények. Egyfajta kollektív tudatalatti, és mégse.
– És ennek is lehet vége, mint a földi életnek. Aztán majd új szintre jutok? Egy újabb
elmúlás?
– Újabb utakat mindig lehet keresni – mosolyogtam rá – és újabb teremtőket is, akik
fantáziájukkal és tollukkal szövik tovább az útjaid.

108

Szabó Krisztián: Az utolsó buszutazás
Most elmondom, mint csesztem el…

„Amit kimondunk
jelenvalóbb mint a mi
pipacsnyi létünk
Pipacs kis létünk
jelenvalóbb mint amit
elmondhat a szánk”
(Zalán Tibor)
Életed csempekockái állnak össze, mint a vacsora. Összetevőiből rakod össze saját vacsora-élted. A
vöröshagyma, a paprika apró ráncai, s az egyhónapos retek mind kellékei a keverőtégelynek. A pirítós
aranybarna és roppanós szegélye, melyen végiggördül a vaj íve. Beszívódik, lágyul, lecsöppen. Persze,
igen. Jól mondod, minőségbiztosítás nincs, csak a kígyóuborka-remény. Az, hogy a darabok helyükön
lesznek, s a végén jól laksz.
Tükörből tükörbe rohangálunk, közben neurotikusan nézzük véreres szemeinket. A probléma
karnyújtásnyira, de a karunk sehol. A fényesre sikált és önmagad arcát mutató homály a megújuló
köpésrétegektől látványos, mely minden nap letakarodik onnan, s ha valaki érkezik, újra felkerülnek a
mintázatok. Gyilkos fegyver az öntudat.
Csontosodj meg! – Hamlet, az utolsó felolvasó.
Mindig is ötvösinga-szerű kilengésekre vágytam. Középpontból elmozdulva, egy központ
körül, mert az mindig kell, ám az egy helyben maradás jelentős mértékben kérdéses. Na, merre? –
kérdezi az inga. Körbe-körbe-karikába, beállunk egyszer, válltávolságot veszünk, mint a
szendvicskatonák.
Óh, karikagyűrű öntudat!
A Bazilika ajtaja felől egy kifejtetlen szem. A pár egyike. A háromszög ragyog, belsejében ott
a kommandós szem. Szolgálati száma 001, a numero uno. Mindent lát. Elbújni nem tudsz, nincs is
értelme. Hajszálaid szám szerint tudja.
Másképp állnak.
Sursum corda!
Felemeltük az Úrhoz!
Arany tócsában ázik a környék. A bodegák úgy állnak ki ebből az aranyra meszelt lápból, mint
kicsiny szigetek. Pirosarannyal bekent megállóhelyek. Csípős és hideg a nyugati szellet.
Most írunk, alkotunk, létrehozunk és teremtünk, vagy filozofálunk még a semmin? – sziszegi a
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gázszámla, a spiránsok zöngétlenségével. Sosem volt közvetlen fajta, de most minden gátlását ledobta, s
csak azt adhatja, mi lényege.
Én félek a teremtéstől, pláne ha ilyen pokoli magaslatokban járunk, amelyek már-már a
Mariana-árok felé visznek. Le a semmibe… vagy a mindenbe.
A trolin mindig életveszélyben vagyok. Ez felmenthetne. Kivéve, ha én vezetem. Nem hiszem,
hogy bármi is történhetne. Önbizalmam teljes tudatában, hiszem, hogy füge vagyok.
Sosem múlt el úgy Szenteste vagy Virágvasárnap, hogy ki ne szaladtunk volna a telephely
diadalkapuján. Azok a napok mindig különösen hatottak rám, amikor csukott szemeim között még csipa
termelődött, reggel köptem a kagylóba, jó habosat (mindig fogat mosok, mielőtt zuhanyozni indulnék).
Testemről nehezen mállik le az éjszaka ólmos takarófestéke, a nappal fénysugarai a könnyekig zavarják
fel retinám érzékelését. Tudtom nincs róla, mit jelent AKKOR és OTT, de legalább száz Wattnak
érzékelem a fény erősségét. A szürke ing csillagbörtönét magamra öltöm, mit sem tudok még a
titkokról…
A garázsmester utolsókat állít a piros szekér fényszóróin – hogy ne a cédrusfa tetejét világítsa,
hitetlen kutya – unalomig ismételt szavak a porfelleggel átitatott, didergő reggeleken. Csatlakoztatom az
áramszedőket, szikrát vetnek a hajnali szöcske lábai, csillag pattan ki a páros vezetőből.
Betelt a pohár!
Betelt az ígéret!
Halleluját csendít a kosszal-porral fedett Videoton hangszóró.
Jeff Buckley.
Love is not a victory march.
Vajon mi lehet vele? A kőasszonnyal. Meggyógyult-e vagy még mindig álmát alussza annak a
háznak az erkélyén, amit minden nap látok, ebből a koszos, de valamilyen otthonosságot rejtő fülkéből.
Minden szürke, csak ő ragyog nekem, pedig kőből van kifaragva. Betonszerű anyagban formálódik az
arcéle, gödröcskéi, dombocskái. Hideg kőarcával minden nap rám mosolyog az asszony.
Hiszed vagy nem, így van.
Sárgán kattog az irányjelző, pirosan csápolnak az utasok. Leszállnának. Balra lefordulok,
gyorsítósáv, becsűröm a kormányt, kereket (Taurus), beesek a megállóba, az ajtó keményen kipuffan a
járdára. Szoknyás lábat látok a visszapillantó tükrömben, csak egy hajzuhatagot, melyet épp csak
elkaptam pillantásommal.
Két lépésből Bachot kaptam! Kagyló héját, amely többet rejt önmagában. Apró koszokból,
homokból, sárból összehempergetett gyöngyöcskét. Felszínre hozásához nagy-nagy bátorságra van
szükség, s mindenekelőtt egy fantasztikus tüdőre. Persze, most már megvannak a modern technikák,
hogy elkerülhetőek legyenek a súlyos megbetegedések.
– s össze is töröm – ám egy trolivezetőnek ez nem jutna eszébe, így az irodalmi idézetekkel a
gondos, ám későn érkező (oka: feketekávé) szerkesztő látja el a szöveget. Nem flancolunk, hagyjuk a
sallangot, nem piperézünk lábjegyzetekkel. Úgysem olvassa el senki a mélybe rejtett szövegeket.
Bezzeg a kagylóhéj… [vissza]
Sosem volt még ilyen bringám… – fogadásokat kezdtem kötni magammal szemben. Ha a
Keletiig – és most újra a szerkesztő szól: milyen vicces ez a két párhuzamos vonal a célállomás
nevében, melynek kapcsán ez a szegény BKV-sofőr fogadásokat köt. A bookmaker profizmusával licitál
magával szemben. Tologatja az állomásokat, mert már nem győzi cérnával, az orrában érzi a lány
parfümjét, kezében a haja (?) selymét, nyelvén az ízét.
– Egye fene, legyen, a fene egye meg, a Keleti pályaudvar!
légy férfi T, légy férfi az Istenért!
Sokszor éreztem azt, hogy ha piros lámpán kell átsuhannom – megemelve az utasok lábát,
melyek szorosan a padlóhoz kötődnek – szóval, mintha pengeélen kellene végighaladnom. Aztán
jöhetnek a hurik. Mit is beszélek? Egy a lényeg: valami fenyegetettséget érzek ilyenkor. Pontosan olyat,
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mint amikor hazafelé tartok a Népszínház utcában. Nem szeretek itt lakni, minden olyan, mintha
gyászruhát öltött volna a környék.
– Az ég legyen tivéletek, Üllői-úti fák.
Gyászkoszor-út.
Színház az egész világ, s színész benne minden késsel rohangáló cseh vitéz is. Csakhogy ezek
nem színpadi kellékek. Tegnap vitték haza a Cserny késestől. Még látni a mikrofinomságú rovátkákat,
amiket olyan simára csiszolt a mester, mint a gondolatot.
A gondolat a leggyorsabb mérhető fizikai egység világunkban. A fény 300 000 km-t tesz meg
másodpercenként, egy gondolatfoszlány ennek tört részével ficcen agyunk rejtett, kocsonyás
tekervényeiben.
Két pont között legrövidebb az egyenes. Hogy van ez?
Minden pengénél élesebben választ ketté most a gondolat. Egyik felem legszívesebben
visszabújna onnan, ahonnan jött, az ősmocsokba, hogy legszívesebben ne lásson semmit. A másik nem
bír magával, fénybe vágyik.
Az Izabella utca környékén legénykedünk ezzel a tűzpiros vadállattal. Füst helyett villámokat
szór hátra a városlakóknak, mindenki a csodájára jár. Igen, amikor pontosan érkezem. Mit bánják ők,
hogy mit szórok hátra, felőlük akár Tibi csoki is lehetne. Eljutnak a munkába, haza, pasihoz, csajhoz,
férjhez és hitveshez, fő a rizs, örül a gyerek, vidám a hintaló. Van céljuk és kész. Valahol mindig
masszának tartottam az embereket, sosem hittem abban, hogy másképp is lehetne űzni ezt a szakmát.
Riportkérdésre riportválasz az újságírónak. Csillagos ötös.
Nem szokványos csajozós verda. Lehetne az ágaskodó paripa is. Ehelyett…
A nő még mindig ott ült, nyakát kifacsarva, bal arcfelét az orosházi csontüvegnek nyomva.
Olyan szárnyaszegettnek tűnt, mint egy tücsök, aki a sárga tallón hagyta fél lábát. Arcát eleddig nem
láttam, görbe tükörként egészítette ki látásomat a megkonstruált gondolat, a projekció a valóságra
tapadt, lepraként húzódott a szemre. Színes, mázas, fényes betegség. Szerelem? – kérdezed. Ki a franc
tudja, hogy mi ez? Magyarázd el a szomszéd nyanyának, hogy miért nő a fű, s miért szárad el (hullik le
a tücsök lába, hagyja ott fogát az esztendő)?
– Merre haladunk, Tűzfészek? – esett ki a nő száján rám se nézve, mit se gondolva. Épp hogy
mozgó szájjal csúsztak ki a gyatra szavak, lepkeszárny-tátogással. A lepke halni készült.
– Tessék? Én a 73-as Troli vagyok. Nem értem, miről beszél. Hagyjuk a magas metaforikát
másra…
Izzóként égett az arcom. A lepkeszárnyak wolfram szálat vontak arcom köré. Gondoltam, én is
ilyen kirakatba tett arc vagyok, egy fülkébe zárt csontarc. Egy levont áramszedő. Egy laza madzag,
feltekeredve a műanyag lábacskára.
Csontszínű.
Eklektikussá csiszolódtunk az Andrássyig. Kezemben tartottam az épületeket, közben
timpanon feszült a fejünk köré.
Napóleon fél szeme kente fel a környéket. Ez már majdnem simítás.
A híres festményen az elkóborolt fiú hátán két különböző kéz fekszik.
Apám kurva keze ütött, az anyámé meg cseszett ápolni. Kivéve a vásár és ünnepnapokat.
„Szent család” – dünnyögtem oda néhanap, ha kongatták a vészharangot.
Gyűrűsujjamat tapintottam. Régóta nem volt már rajta semmi, otthonhagytam az
otthonosságot. Kezemen egyre több ránc sorjázott az évek során. Az évek során, melyeket ebben a
kirakatvilágban éltem le. És mennyi van még?
Ma kártyázni hívtak a többiek. De mit tegyek, ha munka van? A kör dámát a piros trolira
cseréltem. „Cserélsz, T vagy pakolsz?” – mintha hallanám hangjukat. Cseréltem. Sokat buktam.
Ilyenkor titkolóznom kellett, lassan lopódzkodtam haza az éj leple alatt, csak meg ne hallja a régi
parketta recsegését a hálószobában. Persze, hót ziher, hogy leesik egy üvegpohár, széttörik az asztalon
hagyott sörösüveg. Tükröt tart eléd a hajnal, mit tettél az elmúlt éjjel.
Az asszony leszállt.
– Holnap? – csak ennyit kérdezett, én bólintottam. Mást nem mertem. Az ajtó csapta keresztül
a búcsú vonalzóját.
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Az idő halad, a kocsi fut, szalad.
Aranymetszésben állunk a Wesselényinél. Unott és csalódott vagyok az előbbi jelenet miatt,
ám mit is várnék, tudtam, hogy nem fog összejönni. Basszameget ordítasz, rázod a fejed, hajadba túrsz.
Izzadsz, legszívesebben rágyújtanál. Nem is egyre, egyszerre kettőre, majd egy dobozzal is elfogyna.
Untig elég ez az élet. Mit nekem te kirakat? Összezúzlak.
Egyetlen ember a megállóban. Összehordta a szemetet a szél. A rádióban esőt mondanak,
orkán erejű szelet, de már érzem is. A kicsiny elhúzható ablakon átsüvít, port hoz magával. Marja a
szemet, mint az eceted, ha belemegy. Izsópot is adtál a szegényeknek. Az utcán plakátok hevernek,
vészjósló a helyzet. Már esik is…
Közelebb érek a géppel. Hosszú szabású tengerészkabátban, kalapban áll egy férfi. Cigarettát
tart fogai között. A fehér szál kemény ellenállással küzd saját fennmaradásáért. Velem szemben áll,
nyakában csokornyakkendő. Karakteres arcába süt a fényszóróm, mivel éjjel égve kell hagyni a
lámpákat. Ha nem, büntetnek a jardok. Harmincas évek maffia-filmjeiben láttam hasonló karaktereket.
Egyedülálló jelenség, megkapó, pedig sok száz embert szállítok nap, mint nap. Megnyomom a gombot,
szisszenés, kivágódik az ajtó, a férfi kalapjához emeli kezét. Megbillenti, így köszönt. Rosszul leszek,
ha ez most kurvára lelő! (Milyen igaz.)
Igazolványát mutatja. Mintha már láttam volna valahol ezt a fényképet.
Fogadni merek, hogy költő. Álszent poéta, te… aestheticus. A képen félrefésült haj,
kifejezetten ósdi benyomást kelt. Apámnak volt ilyen frizurája ’67-ben, amikor egy kőbányai rock&roll
banda koncertjére mentek a srácokkal. A trombitás fiút Andornak hívták, sokat mesélt róla. Cukros
vízzel mázolták le a hajukat, hogy jobban kössön és bírja a hajnalig tartó táncot (izzadást).
Halász Tamás. Élt 47 évet.
Amikor rátaláltak, mellkasán egy heg látszott. A hitetlenség ára.
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Szlovik Péter: Egyetlen fejezet,
melyben valahol Pesten megpillantottam a bús kávéját szürcsölgető Esti Kornélt, és
mellészegődtem, csak beszélni egy keveset.
– Dezső mindig azt kérdezte tőlem, hogy ki vagyok én – kezdte Esti a meséjét. – Nem írta
le sehova. Tudod, nem mintha nem tudta volna, ismert, úgy ahogyan lehet ismerni, de nem ismert
úgy, ahogyan szeretett volna ismerni. Már így is a határokat feszegette, de egyszerűen van, ahonnan
nincs tovább. Semmi sem frusztrált soha jobban, mint a lehetetlen.
Arca a távolba révedt, nem is igazán nekem beszélt, hanem szinte csak úgy magának, mint
aki örül, hogy végre mondhatja, és mondta is, és így, hogy valaki ült mellette, már nem is nézték
bolondnak. Régen kikívánkoztak belőle a szavak.
– Nézd, ifjú barátom. Tudod megígértem, hogy ezt egyszer megírom. És ha már így volt,
tessék, itt van.
Öreg, sárga, agyonhajtott papírost vett elő, és az italom mellé terítette.
„Lassan tétovázott a vonat, hogy orra bukjon-e a sínen aludni, vagy tovább menjen inkább
előre. Hamufekete füst szállt fel belőle, és a fényt is csak hamuban szórta az éjszakába. (…
tájleírás). Anya és lánya egymás után futott ki a kabinból. A lány napbéli világosságot látott, és azt
kergette elsoványodott lábaival. Az anyja meg követte őt utána bele. Amikor a túloldalon
kibukkantak, már nem volt senki a vonaton. Összefolytak a tolóajtók, és olyan színes volt minden,
mintha a szivárvány miriád fénye még végtelenszer szétszóródott volna, és úgy festette volna meg
az ablakokat. (…vonatbelső)…”
Itt letettem.
– Esti, ez nincsen készen.
– Nem, soha nem is lehet. Mindig új lesz, mindig felülvizsgálom, túlanalizálom, túl csicsás
lesz, aztán meg száraz, mint a homok. Befejezhetetlen.
– Tudod, bocsánat hogy szóvá teszem, de ha már itt tartunk, meglep, hogy itt talállak. Én
úgy gondoltam, hogy… szóval szerintem megszegted az ígéretedet. Tudod, hogy egy napon
születtetek, és hát hogy egy napon…
Kicsit elhallgatott. Elővett egy cigarettát és rágyújtott. Majd mintha nem is válaszolna,
csak úgy belekezdett.
– Azt írta a Márai, hogy Desiré azt akarta, hogy vigyázzunk az irodalomra. Fognám én a
kezét, de nem gyerek az már, az irodalom örökké kamasz, folyton lázad, mindenben az újat keresi
és akarja, nem egy olyan igazán megrendszabályozható dolog. Mert ugye könnyen beláthatod
barátom, hogy Petőfinek a romantika volt az irodalom, és ha Arany folyton azt vigyázta volna, most
mivel lennénk szegényebbek? Adynak meg Didének a modern volt az irodalom, ha én azt
vigyázom, mit lopok a holnaptól? Minden kornak a saját írásait kell vigyáznia. Nem könnyű kérdés
ez. De nem is adhatom fel.
Szelíden bólogattam hozzá. Belekotortam a táskámba, és elővettem néhány félbehajtott
kockásfüzet-lapot, tele a verseimmel.
– Ezt nézd, Esti.
Szűz kard
ont csorog
lángvér
ősz anya sír
küld
gyöngy csókot
szakad szív.
– Egyszerű, de szép.
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– Valamelyest, talán, én is irodalmár vagyok. Vagy szeretnék. Vagy nem is tudom.
Hebegtem, hogy itt ül mellettem Esti, én meg, éppen hogy senki, előveszem a
zsebverseimet, és kérkedem velük neki.
– Az sosem baj, ha írsz, barátom. A vers egy ízlésesen elrendezett tintapaca. Rajtad múlik,
hogy mit formálsz ki belőle.
Ezen mindketten hallgattunk és gondolkodtunk egy kicsit. Behajtott az utcába egy autó, és
kiszállt belőle egy jólfésült, öltönyös úriember. Telefonált. Nem tudom hogyan, de ez bukott ki a
számon. Ez itt Esti Kornél! Beszélgetni akartam.
– Ma már minden autó egyforma. Tudod, ha azt mondtad, hogy Wartburg, Trabant, Lada,
mindenkinek volt egy kép a fejében. Figyelj, így hogy sorolom. Ford, Lincoln, Ferrari, Mercedes,
Volvo, Polski, Skoda, Rolls Royce, bogárhátú Volkswagen, mindegyiket mindjárt látod magad előtt.
Ma meg csak úgy mennek az úton, mintha az lenne a futószalag. Ha az egyik összetörik, lesöprik, s
rögtön elfoglalja a forgalomban a helyét a következő ugyanolyan. Hogy emellett hogy hiszi el
mindenki, hogy egyéni a kocsija, hát én nem tudom.
Egy félmosolyt eleresztve rám pillantott, majd megint rágyújtott. Annyi mindent akartam
volna mondani neki, és annyi minden tolongott egyszerre a nyelvemen, hogy egymástól nem
találtak kifelé utat a szavak. Sokáig ültünk csak csendben. Egyszerre megkérdezte:
– Hogyhogy ideültél?
– Megláttam, hogy te vagy az, és beszélni akartam. Az emberek nem igazán tudnak mást
csinálni, mint beszélgetni egymással. Úgy értem, hogy erre más nem képes, csak mi, hogy a
gondolatainkat át tudjuk adni. Arról nem beszélve, hogy ennél tökéletlenebb dolgot még nem
láttam, de hát ez megint csak egy ilyen ambivalencia, mert jó, hogy két kutya tökéletesen
kommunikál, de hát mit, nincsenek gondolataik, meg nincsen nyelvük, amit félreérthetnének.
Nekünk legalább van. És a fene tudja, mi hozza elő belőlem a komolyságot. Szeretném, ha többször
tudnék ilyen dolgokról beszélni, csakhogy magam is lássam, hogy akkor mégis milyen kerek egész
fedezhető fel a gondolataimban, de ahhoz még túl zárkózott vagyok. De ha leírom, az jó. Mármint
versben például. Mert azt én mondom, de mégse én mondom, hanem te olvasod, és te értelmezed,
nem én magyarázom el. Ketten találunk ki engem. És mindig mással és mindig máshogy. Ez nagyon
szép. És az a legjobb, hogyha ilyen emberekkel tudom ezt megvitatni, mint te.
Esti ezen őszintén mosolygott, de továbbra sem volt bőbeszédű. Messze járt, valahol a
múltban, a távoli gondolataiban, kávéházakban, szerkesztőségekben, és főleg az utcán, Dezsővel.
Még a végén mindenképpen akartam neki mutatni valamit. Ez még úgy-ahogy róla is szól,
a földjéről, ahonnan érkezett.
– Ezt nézd, Kornél:
Bácskát vészes vihar járja
tajtékzik a búzatábla
belőle a bú zabálna
meghízik lesz búza-bálna
Aki lemegy Szabadkára
ráugrik egy szabad k.ra
hogyha megtalálják szerbek
szakadnak a fontos szervek
Bánáton át jár a bánat
dehogy vall dalnok fiának
csonka és vén Magyarország.
Az ember nem panaszkodik
jel képző vagy rag a Szlovik
Nélkülem is nagyot nyelnek
mit adjak én már a nyelvnek
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Az égen vár toronyfelhő
lent a földön toprongy-teknő
Várjuk hátha nyer a lottó
én a Gyula meg az Ottó
s Monacoban ha pá zseton
azúr desiré pázsiton
dehogy sajnál vogul osztják.
Esti ritkán, de most az első szakaszon jóízűen nevetett. A másodikra azért elkomorult az
arca, noha még mindig ott volt a mosoly rajta. Mint amikor az ember tűző árnyékára egyszer csak
elkezd esni az eső, és nem tudja, hogy most bemenjen, mert megázik, vagy maradjon, mert
felszárad az rögtön a bőréről. Valahogy mindig az előbbi marad közelebb.
Sok idő eltelt, és még sokáig ültünk egymás mellett csak úgy szótlanul, vagy pár mondatot
váltva. Egyszer aztán felkelt, őszinte örömmel megköszönte a társalgást, fizetett, vette a kalapját, és
elment.
Kilépett az ajtón, és két taxi között az utcán átvágva megindult a Keleti felé. Szemében
elragadó, ifjonti, komoly huncutsággal, rácsodálkozással, mint aki egyre csak magára zúdítja a
világot. Örökre őszinte szívjátékkal.
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Szűcs Balázs Péter: Esti – egy felidézés
Öreg volt, ez az egy biztos. Öreg volt talán mindig is. Már akkor is ősz volt, mikor még
nem volt benne a korban. Esti Kornél egy időben rendszeresen eljárt hozzá.
A lakásban hatalmas ajtó mögött hosszú sötét folyosó indult, egy kis szoba, s a fő helyiség
mellette. Szobája két szemközti falán egy-egy kép vagy ikon volt talán, nehéz volna most utólag
meghatározni, mindegy is talán. A szobában mélybarna íróasztal, rajta régi írógép, könyvek tornyai,
s papírhalmok végig az asztallapon. Körben könyvespolcok, s a rengeteg könyv.
A szobában akárhány lámpa égett is, ő mindig árnyékban volt. Félárnyékban pontosabban,
ez volt a legtöbb, amit még megkockáztatott.
Csupa fogyatkozás, kopás. Az évek nyomai szerteszét.
Estinek az volt a dolga, hogy olvasson fel neki, mivel az öreg látása erősen meggyengült az
évek során.
Kész nevetség, gondolta Esti, én olvassak fel, aki lassan már magam is alig látok? Nehéz
kiszámítani az embereket, s eldönteni, mi lehet a cselekedetek mozgatórugója.
Esti régebben szívesen olvasott fel, ahogy neki is felolvastak gyerekkorában, ott
alakulhatott ki ez a különös viszonyulás, a nyomtatott betűk s az eleven beszéd furcsa együttállása.
Nyilván előre tisztázták a feltételeket, hogy példának okáért Esti jól olvasott franciául.
Németül ugyancsak. Angolul is tisztességesen. De végül abban maradtak, lehetséges, hogy legjobb
volna mégiscsak magyarul talán, s azt is csak keveset.
Nem is olvasott fel túl sokat végül, de legalább változatos témákról olvashatott.
Olvasott tehát.
Aztán mikor elfáradt, beszélgettek. Túlzás így nevezni persze. Néhány szó az időjárásról,
az életről, s hasonló dolgokról. Esti az ablakhoz ment, elhúzta a függönyt, s meredten bámult kifelé.
Az öreg odaszúrt egy-egy mondatot, csak úgy, lazán, minden tettetés nélkül.
Természetesen s egészen közönyösen beszélt az emberhez. Máskor azonban mintha
szándékosan provokálta volna Estit. Aztán megint hangot váltott.
– Ki vagyunk szolgáltatva az elemeknek, vagy talán mégiscsak igaz lenne, hogy Isten
kezében vagyunk? – jegyezte meg egy alkalommal.
Igen, később úgy rémlett Estinek, ez rendkívüli módon jellemző volt az öregre. Ezek a
váratlan fordulatok, kizökkentések, ezekkel szeretett operálni, meg a hangulataival, szinte letámadta
az embert a gyászos hallgatásaival. Ilyenkor nem segített semmi.
Esti nem igazán volt beszédes kedvében akkoriban, inkább önmagával folytatott
párbeszédet.
Nem szívesen szállt be dialógusokba, nem látta értelmét. Vitázni végképp nem szeretett.
Az öreg viszont öncélúan is vitázott. Egyszerűen semmiért nem rajongott ami evidensnek
tűnt. Bármit megkérdőjelezett. Bármiben lehetőséget látott. Nem hitt a nagy teóriákban, de olykor
egyetlen szóra is felfigyelt.
Egyben volt bizonyos, hogy az olvasás több mint életforma. Az olvasás legalábbis minden.
Mindent tudott az olvasás mámoráról. Szerinte lassan kell olvasni, miként írni is lassan szokás,
legalábbis neki az volt a szokása. S az sem árt, ha többször olvas el valamit az ember. Mert ha
komolyabban megnézzük, egyszer elolvasni valamit, majdnem csak annyi, mintha egyszer sem
olvastuk volna.
Nem lehetett rájönni, mire gondolt, mit akart ebből az egészből kihozni. Valami döntő
fontosságú dolog kellett, hogy legyen, az biztos, félreismerhetetlen jelek utaltak erre. Belátásé talán,
de eldönthetetlen volt, akkor legalábbis ezt lehetett gondolni. Egész életében keresett valamit, de
nem derült ki, legalábbis Esti számára biztosan nem, mi is lett volna az. Igazság, rend, értelem?
Mondjuk az sem volt egyszerű, hogy az aforizmáin eligazodjon valamiképp az, akinek
mondogatta azokat. Estinek legalábbis nem sikerült, vagy csak nagyon ritkán.
Esti emlékezett még a hosszú hallgatásokra is. Pillanatokra, amikor nem zavaró, sőt
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egészen normális, mondhatni természetes a csend.
Voltak másféle csendek is.
Esti tudta, hogy fel kéne tudnia idézni még egy sor dolgot, hiszen annyi mondható volna
még, de érezte, minden kimegy a fejéből, hiába. Arra sem emlékezett tisztán, hogy pontosan hogyan
és miért maradtak el a látogatások, tényleg nem. Valahogy megritkultak, nyilván, ahogy az lenni
szokott. Nem megy el az ember egy hétig. Aztán egy fél évig. Végül aztán már nem is gondol az
egészre. Egyszerűen nem gondol rá többé. Soha.
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Szűcs Gábor: Azon a reggel – I. m. Kosztolányi Dezső
Azon az éjjel
megpattant a talmi tükör képe.
Azon az éjjel
hang szorult a teste börtönébe.
Azon az éjjel
megrepedt a sült kenyér dumója.
Azon az éjjel
virrasztott végórája rugója.
Azon az éjjel
kiáltott gyilkost a papírra.
Azon az éjjel
hegyesült tompán az orra.
Azon az éjjel
besűrűdött nyála – nem evett.
Azon az éjjel
lehulló csillagként remegett.
Azon a reggel
vörösen izzottak már a fák.
Azon a reggel
kaparta hantját gingiva-rák.
Azon a reggel
eret ért gégéjén a rézmetszet.
Azon a reggel
feledte örökké a rosszkedvet.
Azon a reggel
vad kovács kohói kigyúltak.
Azon a reggel
hangtalan dalolt jég-azúrnak.
Azon a reggel
ríttak az égi látogatók.
Azon a reggel
könyörögtek az ittmaradók.
Érd, 2011. március 30.
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Tatár Rózsa: Kosztolányi kalapja
A Hadik Kávéház tőszomszédságában, a Bartók Béla út 46. számú sarokház földszintjén
működött Hochmann János férfi-női fodrászata már az 1900-as évek elején. A többemeletes ház
boltíves kapubejárata mellett helyezkedett el közvetlenül a szép, hangulatos fodrászüzlet. A bejárat
felett minden évszakban, akár esett, akár fújt, szemkápráztatóan csillogóra szidolozott réz cégér
biztatta belépésre a szépülni vágyó hölgyeket és urakat.
Hochmann úr, mert természetesen így szólította a tulajdonost az „úri közönség”, kellő
tiszteletre, sőt a kuncsaft iránti valóságos áhítatra oktatta három segédjét. Nem minden eredmény
nélküli volt az igyekezete, mert valóban, úri és bohém vendégek egyaránt betértek üzletébe. A
patinás berendezésen szívesen nyugtatták tekintetüket, amíg esetleg várakoztak, vagy amíg szorgos
kezek dolgoztak frizurájukon. Természetesen az igazi törzsvendégek, mindig bejelentkeztek, vagy
Hochmann úr már tudta, hogy ki az, aki például minden hónap első keddjén 10-re érkezik.
Boszorkányosan tudta szervezni a munkát és a segédeket, valamennyi vendége legnagyobb
megelégedésére.
A legrégebbi törzsvendégeket természetesen azzal tüntette ki, hogy személyesen „szolgálta
ki” őket. A hölgyvendégek valósággal versengtek Hochmann úr kegyeiért, vagyis, hogy
személyesen készítse el hajkoronájukat, hiszen külön örömükre szolgált, hogy egy sármos, magas,
igazán szép férfi fürge ujjait érezhették frizurájukon. Néha valósággal bizsergett a lelkük, amíg a
hajköltemény elkészült. A Mester, ahogyan a segédei tisztelték, nem takarékoskodott a szép
szavakkal, gáláns bókokkal, amit a hölgyek fennsőbbséges mosollyal, vagy finom kacagással
„háláltak meg”.
Az arcszeszek, a finomabbnál finomabb női parfümök és hajbalzsamok illata lengte be az
egész üzletet. Aki ide belépett, úgy érezte magát, mintha valami boszorkánykonyhába csöppent
volna. Nemcsak szépítészeti műhely volt ez a hely, hanem némi eszmecserék helye, ahol is meg
lehetett tudni, hogy ki, kivel, mikor, miért, meddig… és mióta nem… és még ezer más fontos
dolgot… hol a legjobb varrónő, a legügyesebb kalapos, hol árulják a legjobb szivart, a
legalkalmasabb monoklit, a legszebb selymet, és kitől miért ment el, vagy csapták el a cselédet,
(pardon, a személyzetet), mert ugye igazi úrihölgy vagy úr a cseléd kifejezést nem használta. Az
csak a felkapaszkodottak szótárában szerepelt.
Hihetetlenül magas szintű intelligenciára volt szükség ahhoz, hogy a legkülönfélébb
vérmérsékletű, hangulatú, intelligenciájú férfiak és nők pillanatnyi hangulatát kezelni tudják és
igényeiknek szavaikkal és munkájukkal megfeleljenek a fodrászüzlet dolgozói. Ez volt az, amiben
Hochmann úr a legtökéletesebb mintául szolgált a segédeknek és a hajmosóknak.
Megfordult itt a mélybarna hajú, szikár, kimért miniszteri főtanácsos, és a hozzá
tökéletesen pásszoló felesége, de a főreál gimnázium tanára és igazgatója is, nem beszélve az ősz
hajú egyetemi professzorról, vagy a klinika főigazgatójáról. De ne feledkezzünk meg Micikéről,
hm… egy különlegesen diszkrét műintézmény elsőszámú hölgyéről, akit… hm…. igen nagy számú
férfivendég ismert. A Nemzeti Színház művésznői közül is többen ide jártak, időnként a premierre
szóló jeggyel ajándékozva meg a Mestert, aki rendre meg is jelent az előadásokon, feleségével a
karján.
No, de érdemes visszatérni a kuncsaftok köréhez, mert Hochmann úr „büszkesége” a
Hadik Kávéház törzsvendégeinek köréből került ki. Az bizony nem volt más, mint maga
Kosztolányi Dezső. Nem mintha más író vendég nem tisztelte volna meg üzletét, de „egyesek”,
hirtelen ötletből „szaladtak át” a tőszomszédságban levő fordászműhelybe, ahol kellő kedvességgel,
figyelemmel és alázattal néztek fel rájuk, tehát már ezért megérte odamenniük szépítkezni. A tulaj,
és segédei számára nem voltak ismeretlenek a Nyugat számai, ez aztán végképp lenyűgözte az
átruccanó írókat, költőket.
No, de maradjunk már végre Kosztolányinál. Hiszen ő volt a fő törzsvendég, Hochmann úr
„büszkesége”, aki magával hozta a bohémek hangulatát a Hadikból. Már amikor a kilincsre tette a
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kezét, az is másként „szólt”, mint bárki más tenyere alatt. Az ajtó sosem hallott zenével
„muzsikált”, még a levegő is másként tódult be az utcáról, ha ő nyitotta ki és lépett be rajta. A
köszönése, hangja, szavai dallama, zenéje egyedülálló volt, mint a „Hajnali részegség” zsongó
szavai és ritmusa. És mire becsukta maga mögött az ajtót, már maga a költészet suhant be
láthatatlan szárnyakon a fodrászüzletbe, ahol mindenki elcsendesült hirtelen, feléje fordult minden
tekintet, és elakadt minden lélegzet. Mert egyszerre itt volt Ő, a Költő! Aki megállt a csukott ajtó
előtt, huncut tekintetével végigpásztázott a helyiségen, nem nagyon, de azért egy picit kihívóan, a
dámák arcára érve tekintete felcsillant finoman, de csak finoman, hisz egy túlzó csillanás már rossz
hírbe keverhetne valakit. Szóval itt állt A Költő, aki megemelte kalapját az egész „publikum” előtt,
majd finom főhajtással, és alig, de azért mégis észrevehető derékhajtással a hölgyek felé köszönve,
széles körívben lendítve, kalapját az állófogas felé hajította, mely nevezetes Girardi-kalap pörögve
röpült a fogas kellős közepébe, ahol megnyugodva landolt gazdája legnagyobb megelégedésére,
valamint a „tisztelt publikum” ámulatára, és a segédek csodálatára. A Költő ezután belevetette
magát a csodálatos módon érkezésekor mindig üres karosszékbe, és az ilyenkor szokásos kérését
intézte kissé enervált hangon a Mesterhez.
– Hochmann úr, kérem, igazítsa helyre, amit a napok múlása megzavart.
És Hochmann úr helyreigazította azt, amit „a napok múlása” és a hajszálak csendes
növekedése „megzavart”. S amíg a „helyreigazítás” folyt, a segédek, akiknek – felfoghatatlan,
hogyan lehetséges ez az időzítés – éppen szünet támadt a munkájukban, odasettenkedtek „A
Kalaphoz” és már ki tudja hányadszor próbálkoztak pörgetve feldobni a fogas közepére, amint azt
„A Költő” is tette, de ismeretlen okból valami mindig eltérítette azt az utolérhetelenül sajátos
kalapot, amely kis híján a földön landolt volna, ha a másik inas el nem kapja röptében. Kosztolányi
mindezt huncut mosollyal a szája szögletében már a „hajszobrász ollója alól” nézte, miközben az
egyik vendég megjegyezte csendesen: „…bizony, a kalap sem repül egyformán mindenkinek a
kezéből…”
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Tokai András: Csonka sztélé
„Utóbb már csak költeményeinek címét, vagy rímeit írta meg.”
(Kosztolányi: Barkochba)

………SZÜLÖTTED
…………FÜSTKÖDÖS
…………………FÖLÖTTED
…………ÜSTÖKÖS
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Tokai András: Körömvers
körmömre
írok, Kosztolányi
nem ront meg
rossz,
se jó sors

(A háttérben Petőcz András festményének részlete.)
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Tokos Bianka: A szerény kis költő kalandjai
mint aki a rímek közé veszett…
és én érzem, ha ma élne
filmsztár lenne Hálivúdban
de ha nem, akkor is Nyú Jorkban, valami esti
klubban zenélne a rímekről, vagy
rímelne a zenéről, s közben
már az egész világ zengne a nevétől.
de lehet, hogy csak simán élne tovább Pesten
s ha torz bohócok kergetnék az úttesten
ő nem félne tőlük, s mára
kacagva mászna fel egy üllői-úti fára.
s ha arról a fáról leesne véletlenül
Karinthy úgyis megjelenne kéretlenül
és segítene az öreg baráton, kinek az a fő
hogy a helyén legyen a hanyag-lila nyakkendő.
lehet, hogy egyszerre lenne szomorú meg boldog
ha látná milyen könyvekkel vannak teli a boltok
de azért biztos örülne, ha tudná,
hogy a Hamlet menő sztori még ma is
és sokszor megtelik vele a színpad is.
és ha belépne egy mai papírboltba
a tintáktól kiborulna, mert már annyiféle van
de még mindig a sárga a legszebb
és ő venne belőle vagy ezret
biztos nem ülne a négy fal között
ha látná, milyen világos, színes a város
s van táska, sok, lekváros
a napot azért egy kávéházban kezdené
egy nyugodt helyen, ahol az ihlet megterem,
aztán tovább róná a budapesti utakat
iszonyú, vad háborúban kerülve ki a benzinkutakat.
sok mindenről tudna írni még:
például arról a képzeletbeli Nobel-díjról
amit Babitscsal akart megfelezni egyszer
vagy a borról, meg a kártyáról, meg a kincsről,
mire vágyott
vagy amikor a Logodi-utcában elázott
vagy jöhetnének újabb Kornélok meg Estik
kik azt est szürke óráit színesre festik
ma is utálná a számtant, mindig az állt tőle távol
és lehet, hogy újra követelné a Holdat nagyapjától
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meg újabb leveleket írna a „kölyök-Arany” Babitsnak
és egy rímben újabb főszerepet szánna egy apró kavicsnak
nem tudom, lehet, de egy biztos
ma már ott fent nevet
s már onnan nézi mi az irodalom
hiszen ő is hol volt, hol nem volt egyszer
s már őt sem kelti fel az a bizonyos vegyszer
ma mindenki tudja,
hogy immár hetvenöt éve Kosztolányitól mentes
a budapesti utca.

124

Tudja Szabina: Árnyjáték
Én egy nyári estén hazabillegvén találkoztam Esti Kornéllal. Kicsit vártam már a
találkozást, hogy úgy mondjam, számítottam rá, sokakkal megesik, én pedig valósággal vártam már
a kihívást.
Nem lakom forgalmas környéken, az utcákon a kutyákkal, a köz- és magántulajdonokkal
valamint a csillagokkal van lehetőségem szórakoztatni magamat, így hát izgalom és némi feszült
figyelem lett úrrá rajtam, amikor megpillantottan egy sötét alakot egy korlátnak dőlve. Nem
merültem bele hétköznapjaimba, így különösen nagy volt a hirtelen találkozás okozta ijedtségem –
és borzongós érzésem, hogy megmágneseztek –, hisz jobban hasonlított valami lidércre, ahogy ott
állt, csak feketén szúrós körvonala látszódott: az árnyék miatt olyan volt, mintha a fény elkerülné őt.
Feje természetellenesnek tűnt, olyan volt, mintha agya nyomná ilyen furcsára koponyáját, amiből
gomolygó füst, mint a komiszság, áradt, és parázslott is egy szeme, a pokol élénkségével. Aztán
közelebb érve félre kellett tennem romantikus ábrándjaimat, és belátnom, hogy a lidérc csak a
sötétben dohányzó, kalapos Esti Kornél.
– Jó estét, hölgyem! – így szólított meg (engem!). – Hova, hova?
Én persze játszottam a higgadtat, úgy tettem, mintha nem tudnám, ki ő. Persze úgy is
tettem, mintha ő nem tudná, hogy én tudom, ki ő, de mi innentől is csak játszadoztunk egymással,
így törvényszerű volt az egész.
– Hazafele. Ilyen későn, ilyen fiatalon, ilyen környéken…
– …Ilyen csinosan… – állította fel Kornél ismét a hátamon a szőrt, kacéran és egyben
kajánul vigyorogva.
– Így sincs félnivalóm! – én nem estem ki a szerepemből. Se akkor, se soha. Egyből
tudtam, hogy vigyázni kell ezzel a fiúval. Csak hát, azt nem tudtam, hogy magamra is vigyáznom
kéne.
Kornél egyből kihúzta magát, hogy magasabbnak látsszon, vigyorogva engedte ki fogai
közül a cigarettáját.
– Megmutassam, hogy de igenis, van?
– Kötve hiszem, hogy te jobban ismernéd ezt a világot, mint én. Majd én mutatok neked
dolgokat, amiket el se hiszel. Te fogsz félni!
Felvettük a kesztyűt, innentől kezdve elindult a mi játékunk. Elég egyszerű és gyerekes
játék volt, ugyanakkor ijesztően komoly is. Nem volt sok szabályunk, fel kellett borítani a rendet.
Elvileg együtt csináltunk mindent, hisz országos nagy cimborák lettünk, elválaszthatatlanok, de
igazából mind a ketten a verseny szellemét éreztük, felül akartunk kerekedni a másikon.
– Nos, örültem a találkozásnak. Neked bizonyára haza kell sietned. Én még elszívok egy
pár szál cigarettát itt a szabad ég alatt. – Eldobta a csikket, s a hamujából egy madár szárnyalt föl.
Nem vettem észre, hogy sebesült volt fekete szárnya, csak úgy vergődött az ég felé. Féltékeny dac
lett rajtam úrrá, s feleltem:
– Miért, te tán nem mész előbb-utóbb haza?
– Haza? Nem lakom én sehol. Azaz de, mindenhol lakom. De te menj csak, remélem majd
biztosan találkozunk még.
– Ha tudni akarod, én sem lakom sehol, nekem aztán nem kell hazamennem, úgyhogy légy
szíves, adj tüzet!
Így lettünk hontalanok. Azaz csak én, neki én voltam az otthon, a reggeli, az ebéd, a
vacsora. Kezdeti sápadt soványsága minden egyes kalandunk után láthatóan ment át kövérebb,
ragyogóbb alakba.
Legyen hát szó a játékunkról, kalandjainkról is. Nappalaink majdhogynem átlagosan
teltek, délben felkeltünk, igaz, fedél híján vacogva. Vigyorogtunk egymásra, és haraptuk a
nyelvünket, hogy a másik ne lássa a remegést. Nyögdécselés nélkül próbáltunk kiegyenesedni a
goromba talajon alvásból. Folyóparton, néha egy-egy szállóban, vagy ha ott ért minket az éjszaka,
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otthonokban tisztálkodtunk, általában sutyiban, kutyafuttában, nehogy a másik a megalkuvás,
gyengeség jeleként fogja föl.
– Annyit pacsálsz mint egy kiskacsa, királyfi!
– Te meg úgy flancolod ki magad, mintha a tündér keresztanyád vinne elsőbálozni! –
cukkoltuk egymást.
Ételt szereztünk mindig, így vagy úgy. Kihívtuk egymást, hogy ki tudja a másiknak a
flancosabb kaját megszerezni, aztán ment a csábítás, kunyerálás, szánalomkeltés, lopás, majd a
jóízű lakoma. Eleinte a szimpátiakeltés volt a fő fegyverem, majd látva Kornél komisz csínyeit, és
hallva kárörvendő kacaját, összehúztam a szemeim és nem válogattam az eszközöket. Ha valaki a
kisujját nyújtotta, kirángattam az egész karját a helyéről.
Az este volt az igazi. Nem élménybeszámolót szeretnék tartani, nem akarom elmondani az
összes kalandot, amin Esti Kornéllal mentem keresztül. Egy részüket azért nem, mert szégyellem,
más részüket azért nem, mert az a mi kettőnk titka, más részüket meg azért nem, nehogy ötletet
adjak és felbuzduljon az ifjúság a lelkekben. Legyen elég annyi, hogy a legegyszerűbb „csengess és
fuss” kihívásoktól kezdve, az ittas vezetésen keresztül, a számító csábításon át egészen a járókelők
ijesztgetéséig mindent megtettünk. Egyre rákontráztunk egymásra, így az olyan egyszerű (kérkedő)
szétszórtságokból, hogy nem viszünk esernyőt a sétához, az lett, hogy meztelenül táncoltunk az
esőben, és közben nagy költők nagy verseit énekeltük, huncutul átköltve. Nem tudtunk anélkül
kijönni egy kocsmából, hogy verekedést ne szítottunk volna. Ha valaki a bizalmába fogadott
minket, visszaéltünk vele és az aztán rútul pórul járt. Rongáltunk mi mindent: magunkat, köz- és
magántulajdont, kapcsolatokat, másokat.
Egyre vérmesebbek lettünk, vérben forgó szemekkel néztünk egymásra, kihívóan, mint egy
csatában. Pedig csak játék volt.
Aztán jött, nyár vége felé, az utolsó esténk együtt. A fordulópont. Nevetgélve, csikkeket és
sörösdobozokat hagyva magunk után suhantunk keresztül a városon. Leültünk a kivilágított parton,
és lógattuk a lábunkat. A beszélgetést már untuk, hisz mindig csak hencegtünk egymásnak, sose
vettünk komolyan semmit és mind a ketten csak magunkról akartunk hallani, nehogy a másikat be
kelljen fogadni. Sok lett volna.
A kivilágított folyón egy álomszép uszály lebegett. Kis égősorokkal volt kivilágítva,
mintha szentjánosbogarak zsonganák körül, és az emberek is olyan szépen fel voltak öltözve,
mintha a mesebeli kastélyba kaptak volna meghívást. Valószínűleg esküvő volt. Valaki életének
legboldogabb napja. Esti Kornél pedig az ilyesminek nem tud ellenállni.
– Látod milyen fényesek, kényesek? Fogadjunk, hogy be tudnék szökni közéjük, hogy
észre sem vennék! Vedelni fogom a borukat, enni az ételüket, és azt fogják hinni, a legjobb barátjuk
vagyok – szólt Kornél, kissé keserűen, de kihívóan.
– Az gyerekjáték. Menjünk.
Így hát felpattantunk, és elindultunk a fényes hajó irányába, mint a molylepkék. Egy ideig
szégyenlősen köröztünk, aztán mikor találkozott a tekintetünk, mindketten határozottan
megindultunk.
Mielőtt a sokat ígérően nagy kidobóemberhez értünk volna, észrevettük, hogy kissé
slamposak vagyunk. Ha csillogunk, kevesebb esélye van, hogy kiszúrnak minket, úgyhogy a közeli
étteremhez mentünk szépítkezni. Kornél egy tekintélyes úr zakóját lopta le a fogasról, én pedig a
selyemfüggönyt aggattam magamra. Esti füttyentett, mikor meglátott, és megígérte, hogy a
szerelésemhez méltó ékszert aggat még ma rám. Így már könnyű volt bejutni: én külföldiül
halandzsáztam, míg ő felmászott a hajó oldalán, és ellopott egy meghívót.
Aztán csak úgy gurultak le az ingyen pezsgők, meg egyébként is mámorító volt az egész
ringatózás, sötétséggel alattunk, felettünk, mellettünk, bennünk, a csillagok és a fogsorok
villódzásával, úgyhogy csak úgy rémlenek fel ezek az emlékek, mintha folyamatosan pörögtem és
forogtam volna, úgyhogy azokat az elmosódott színeket tudom csak elmesélni.
Volt ott egy egész szivárvány, ahogy mindenféle színű ruhában az emberek táncoltak, és
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színes ételeket ettek és italokat ittak. Szivárvány volt a zene is, és a sok örömteli tekintet.
A legszebb szín a fehér volt, a menyasszony ruhája, bőre, fogai, még körülötte is fehér
öröm volt, fehér virágokkal volt körülvéve, és a vőlegény is fehér liliomot tűzött a szíve fölé. De én
is fehér voltam, én is törtem egy liliomot így az én szívem fölött is fehér liliom széplett.
Ettől a kavalkádtól még nem is lettem rosszul, de aztán jött Esti Kornél, fekete volt a
ruhája, a tekintete, a gondolatai, fekete szavak áradtak fekete lelkéből. Aztán a kezében arany
villant, egy aranykarika (ami az előbb még a menyasszonyon fénylett). Nem is: egy aranylánc volt,
amivel össze akart kötözni magával és így beleugrani a sötétségbe. A parázsszínű tekintettől lett
hányingerem, mert eszembe jutott, hogy milyen halványan pislákolt ez a parázs, mikor először
találkoztunk, és azt is észrevettem, mekkora árnyékot vet rám most megnőtt és megerősödött teste.
Legyintve küldtem az üvegkönnyeket potyogtató asszonykához, és indultam a fehér
liliomom-férfi felé. De mire odaértem, haragszínű vörös volt a virág dühös piros foltos ingjén, és
egy pillanat múlva már az éj-kék, csobbanó hullám nyelte el.
Másnap minden sokkal tisztább volt, ahogy acélrácsok mögött vártam az ítéletet. Rengeteg
üres órám volt, úgyhogy beszélgettem Esti Kornéllal.
– Azt hiszem, nyertem. Félsz? – szólt, előlépve a sarokból.
– Nem nyert itt egyikünk sem – szomorú voltam, de rá nem haragudhattam, úgyhogy
inkább csak meg akartam tudni, mi történt, az események mögött. – Te is félhetnél.
– Én?
– Igen. Én nem leszek innentől neked, úgyhogy te sem fogsz létezni.
– Viccelsz? Azok után, hogy ilyen erőssé tettél? Találok én mást. Sajnálom, hogy nem
veled játszottam tovább. Nemcsak azért mentem hozzád, mert gyenge voltam, hanem azért is, mert
azt reméltem, végre megbékélhetünk, egymással, egymás által.
– Akkor egyikünk sem létezne igazán. És én attól félek, én akarok lenni.
– Hát tudod én mitől félek? Attól, hogy lélekről-lélekre kell mennem, senki mellett sem
nyugodhatok meg, mert mindenki megijed, vagy rájön, hogy már nincs is szüksége rám, és eldob
magától. Én is én akarok lenni, de én csak egy darabja vagyok az egésznek. Félek, hogy ki leszek
legközelebb. Én csak segíteni akarok.
Megértettem Esti Kornélt. Meg is öleltem, de segíteni nem tudtam rajta. Elbúcsúztunk, és
kívántam neki egy szerencsétlen figurát, egy elveszett lelket, aki sosem játszik, aki beijedős, aki
visszafogja magát, aki nem szórakozik, egy fél-embert, valakit, aki pont annyira üres, hogy be tudja
fogadni.
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Várkonyi Sára: Anna 21
Furcsa, zöldes fények táncoltak a függönyön. És még az ajtó se csattant, még egy ablak
sem tört ki, ahogy elment.
– Ennek vége – mondta halkan, visszavonhatatlanul, majdnem gúnyosan, de még az ajtót
se csapta be maga után, lassú ujjperceinek kimért mozdulataival szó nélkül vette fel a barna
túracipőket és egy kislány gondosságával igazgatta a kabátját, mintha választ várna, és még a
falitükörben is megnézte magát, aztán vérfagyasztó nyugalommal kinyitotta a bejárati ajtót, kilépett
rajta és nesztelenül bezárta maga mögött.
Luca az asztalnál ült, begörbített macska-háttal, némán maga elé bámulva; egy pillanatra
valami szörnyű zavar kavargott a fejében: hogy is hívták, ki is volt az, aki kiment? Nem kellett
volna mondani neki valamit? Csak a letagadhatatlan és megmásíthatatlan otthagyottság-érzet
derengett most előtte; és mintha a csukódó ajtó szele odafagyasztotta volna a székhez.
Nézte, bámulta maga előtt a kényelmesen berendezett, otthonos anyagiasságot, amiben
olyan nagy biztonsággal mozgott már, aminek darabjait érzelemmentesen cserélgette az igény és az
idő.
Összerezzent. Múlt éjjeli álma hirtelen egész bénító valóságában a bézs tapétán táncolt. Az
Égei-tenger sötétlila hullámai fehér habot vetettek a partmenti sziklákon, a szél szakadt kendőként
rángatta a tenger felszínét. A sziklákon fehér-szürke madarak ücsörögtek, tollaikat borzolva
szárítkoztak a sós forróságban. Bentebb, a víz felett egy kisebb testű sirály harcolt a széllel,
vijjogását a parton ücsörgők alig hallották. Szárnyába belekapott a szél, bármennyit repült, a szél
kétszer olyan messzire fújta vissza. És Luca megint érezte azt a gyomorszorító kiszolgáltatottságot,
amit tegnap éjjel; a szél csak fújt, és őt dobálta, és ő még nem tudott elég jól repülni, nem tudott
dacolni a széllel. Megint érezte az iszonyatot sárga madár-lábai alatt: nem eshet a vízbe. Soha nem
eshet a vízbe.
Tomi volt, persze, hogy Tominak hívták – gondolta aztán gyorsan. Jólesett ismét nevet adni
a kilépőnek.
Most a kispolcon ücsörgő mackó-hadseregre tévedt a tekintete. Odalépett hozzájuk,
karjába ölelt vagy tizet és háton az ágyra dőlt, bekészített egy csomag zsebkendőt is.
Nem jött a sírás.
Mintha egy süketnéma országba tévedt volna, olyan kietlen csöndesség honolt az
emlékezetében. Agyában halovány nyárdélutánok peregtek és füstszagú éttermek sápadt pincérnői
imbolyogtak. Ott volt a négy év, sőt, még több is, egy lefűzött mappában: minden sáros körömcipő,
kiszakadt harisnya, kiborított kávé, aláírt számla, otthonhagyott színházjegy és elhagyott
kulcscsomó a fejében kavargott. De arcokat nem látott, szavakat nem hallott; mintha egyedül élt
volna eddig, mint a palackbéli szellem – évezredek óta bezárva, egyedül az ócska sötétségben.
Szokatlan csendre eszmélt föl. Nem hallotta az utcai zajokat, mintha a város is megállt
volna, hogy végigmérje önmagát. Mintha megnyúlt volna a szoba. Egyszerre meghallotta a konok,
monoton kopogást a konyhából. Csöpög a csap – gondolta fejcsóválva.
Minden erejét megfeszítve próbálta előhívni az épp az imént elvesztett férfi-arcot; nem
sikerült. Még az illatát sem érezte az orrában, pedig haloványan derengett, hogy minden reggel
érezte azt az illatot: a fürdőszobában, mikor belépett utána, vagy a falitükör előtt, mikor
megcsókolta a nyakát. De most nem érzett semmit, csak a lakás szagát.
Olyan átlátszó lett hirtelen szabadulása után, hogy fel kellett ülnie és meg kellett
kapaszkodnia az kispolc szélébe. A régen nem tapasztalt, ismerős bénaság újfent hatalmába
kerítette. Egyre élesebben hallotta a csöpögést, már szinte látta a mozdulatlanná lassult, tehetetlen
vízcsöppeket, ahogy lassan, üres koppanással érnek a csap aljára. Elképzelte, ahogy a pici csöppek
túlgördülnek a lefolyó szélén és eltűnnek a vaksötét vezetékekben. Látta a lassan bugyborékoló kis
erecskét, ahogy sötéten hömpölygő folyammá szélesedik a föld alatt. Kiszaladt és minden erejét
21 A „Kosztolányi – újragombolva” című esten (Hadik Kávéház, 2011. május 27.) elhangzott alkotás.
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bevetve elzárta a csapot.
Tétován kezébe vette a telefont, de nem tudta, kit hívhatna, kit kéne felhívnia; percekig
vagy órákig gondolkodott, mit is tegyen, miközben már arra sem emlékezett, kell-e, akar-e
egyátalán tenni valamit, és hogy tulajdonképpen honnan is került elő ismét ez a tompa, homályos
fájdalom a mellkasán.
Dobálod ki az időt az ablakon – mondta az anyja, pedig Luca akkor még csak tizenkilenc
éves volt. Hát azóta jó sok időt kidobáltam – gondolta most, de nem nevetett.
Csöngettek, először egy kicsit, aztán egy hosszabbat. Luca megmerevedett, fülelt;
mosolygós idegesség fogta el az ismerős hangtól, mert ő maga is pont ugyanígy csöngetett be
mindenhova, előbb egy rövid és utána egy hosszabb. Ajtót nyitott. Szőkés hajú lány állt a küszöbön,
világos haja alól kiugrottak óriási szemei, világos farmerja alól kikandikáltak kopott fehér cipői.
Luca megzavarodva állt. Anna volt az, a szomszéd egyszobásban lakott. Az a lakás
valamikor egybe volt nyitva a Lucáéval, de amikor Luca ideköltözött, kettéválasztották a teret két
lakásra, hogy a kisebbet bérbe lehessen adni. Anna egy éve lakott ott és keddenként átjött, hogy
kitakarítson Lucáéknál, amiért külön fizettek neki. Luca alig találkozott vele, sosem látta két
percnél tovább, a lakással kapcsolatos dolgokat általában (eddig) Tamás intézte. Ő nagyon
elégedetten beszélt a szomszédról: mintha a húgáról vagy egy távoli rokon gyerekéről vagy egy volt
barátnőjéről lett volna szó. Mindig dícsérte, amiért udvarias és amiért sosem követeli a pénzét, ha
elfelejtik kirakni neki a konyhapultra. „Tökéletesen takarít és gyorsan kész van, a lakásában is
rendet tart és rendesen fizeti a lakbért. És olyan csöndes, hogy az ember észre sem veszi, ha belép.
Nem beszél sokat, sőt, állítom, sohasem beszél… Attól sem kell tartani, hogy házibulit szervez,
vagy ocsmány képeket fúr a falba, vagy disznót vág a mosókonyhában. Tökéletes bérlő és tökéletes
takarítónő.”
Luca már az első alkalom előtt eldöntötte, hogy mindenképpen meg lesz elégedve
Annával: ő már legalább a negyedik takarítónő volt egy éven belül, és Luca idáig egyikükkkel sem
volt elégedett, viszont mindegyiket Tamás szervezte és ő mindegyikkel „ki volt békülve“. Erre a
negyedik lányra, aki ráadásul a lakást is bérli, és akiről Tamás a legelső pillanattól ilyen elismerően
nyilatkozott, Luca pusztán stratégiai okokból sem mondhatott nemet. Csalódottan vette tudomásul,
hogy Anna valóban megfelel mindenféle elvárásnak, pedig ezek az elvárások a hónapok
előrehaladtával egyre irrálisabbak és hisztérikusabbak lettek.
– Miben segíthetek? – kérdezte kábán a lányt.
Anna meglepődött, rekedtes hangon felelt.
– Mára tettük át a takarítást. Mert kedden ugye nem volt jó… – mondta.
– Ja! El is felejtettem, hogy ma…
Beengedte. Végigmérte. Anna közben levette a cipőjét és a csíkos tavaszi kabátot,
valószínűleg egy másik kitakarított lakásból érkezett éppen; végtelen gyakorlattal papucsot és
gumikesztyűt húzott elő a szatyrából.
Luca kínkeservesnek érzett percek árán tanulta meg, hogyan kell fogadni egy takarítónőt
(vagy szerelőt, kertészt, vagy bármilyen idegent); évek munkájába került, de megtanulta. Mindig az
anyjáról vette a példát, és ettől undorodott. Kedves, határozott mosollyal köszönt, csak kicsit
leereszkedve, széles mozdulattal tárta ki az ajtót és tulajdonképpen igyekezett munkatársnak
mutatkozni. Mindig félt az ajtónyitás előtt, de ők aztán mindig beléptek, gond nélkül egytől-egyig,
és valami közös mindig volt bennük, akármilyenek is voltak egyenként. A lomha parfüm alá
dugdosott, dohos cigarettafüst-ízű valóság rátapadt korán öregedő bőrükre, melynek szürkésfehér
burka alól ki-kitüremkedtek kékesszín ereik. Szegények voltak önhibájukból, vagy önhibájukon
kívül. Mindegyik járt már Luca lakásánál sokkal rosszabb helyen, és Luca mindig tett róla, hogy ez
őbennük is tudatosodjon.
Utálta ezt, utált otthon lenni mikor ott vannak, már gyerekkorában is mindig elment
hazulról, mikor a szomszéd lány átjött, hogy a nagyszobájukatt felporszívózza. Utálta az idegen,
szemrehányó jelenlétet a másik szobában, a tétova kapirgálást, mikor nem találtak valamit, utálta az
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álságos jómodorukat, utálta a piaci parfümjüket és a végtelen megvetést, ahogy őrá néztek. És még
jobban utálta önnön hiúságát, amiért egyátalán ez az egész eszébe jutott.
Mindannyian ott voltak, idegen illatukat, dohányfüstjüket, influenzájukat hozták a
lakásába, némelyik még beszélgetni is akart, és Luca nem tudta elfogadni, zsigerileg undorodott
letagadhatatlan ember-mivoltuktól.
De Anna tiszta volt, a bőre is tiszta volt, már-már életképtelenül, frissenmosottan, csontig
hatóan, bántóan tiszta, és némán-láthatatlanul jelentéktelen; Luca most azon gondolkodott,
találkozott-e már életében valaha is ennyire bántó jelenséggel. Nem tudta miért, de borzasztóan
zavarta. Olyan határozott volt ez az ott-sem-lévő jelenléte, mint egy szürkére festett kép egy hófehér
falon. Néha, mikor meglátott egy kis zsírfoltot a tűzhely peremén, eszébe jutott Anna a
szomszédból és hirtelen rettegni kezdett közelségétől. Aztán ott volt az a megmagyarázhatatlan
undor: ahogy Annára nézett, önkéntelenül valami régen elhagyott darab jutott eszébe saját magából.
Ugyanaz az okos, visszahúzódó, már-már fiús egyszerűség volt Anna arcán, ami az övét is uralta,
évekig.
Tamással nem sokat beszéltek róla és Luca még a vezetéknevét sem tudta, de abban
egyszerűen biztos volt, hogy az a lány nem jár el sehova, mindig otthon van és mindig figyel,
legalább félig. Dolgozott, több helyen is, biztosan tanult is valahol, néha boltba ment, de egyébként
valahányszor Luca a két lakás közti közös fal mellett ült, hallani vélte a szomszédból a lány
kísértet-néma piszmogásait. Utált rá gondolni, utált csöndben a szemközti falra nézni.
Luca most csak ácsorgott a falitükör mellett és egy lehetetlenül hosszúra nyúlt pillanatig
nézte a lányt, ahogy gondolkodás nélkül átöltözik és egy pillanat alatt olyan takarítószereket
varázsol elő a csap alatti szekrényből, amikről Luca addig nem is tudott. Nem érezte a parfümje
illatát, a haja gyermeteg szőke volt, bőre sima és ruganyos, egész teste karcsú, semleges és
gyermeteg.
Sértődötten a konyhapult mellé somfordált és óriási iramban enni kezdte a kenyértartó
mellé tett süteményt, közben egyre határozottabban érezni kezdte saját testének szétcsúszó,
rugalmatlan vonalát a farmer alatt, ahogy újabban mindig, amikor enni kezdett. Mellét düllesztve
azt kérdezte a már odabent hajolgató Annától:
– Nem kérsz sütit? Csokis, tegnap sütöttem.
– Köszönöm nem – hangzott rögtön és csöndesen a rettenetes ítélet a szoba belsejéből.
Luca villámsújtottan ácsorgott még egy-két tétova percig a konyha közepén, hallgatózott.
Csend volt, odabent egy-egy pillanatra megvillant a lány alakja. Luca érezte, ahogy hatalmába keríti
valamilyen terméketlen indulat; olyan mélységes ellenérzés, melyhez foghatót csak önmaga iránt
érzett egyszer, valamikor régebben. Riadtan és értetlenkedve vizsgálta a frissen feltámadt érzést.
A lány gyorsan kapkodta kifejezéstelen, hidegvíz-tekintetét a lakáson, csontos karjai ideoda jártak, ahogy a polcokat törölgette. Vékony combjai voltak: anélkül befért két szekrényelem
közé, hogy bármelyiket is meglökte volna. Luca undorodva gondolt a saját combjaira és a fenekére,
amit magában már egy jó fél éve csak kedves óriásként emlegetett. Könny gyűlt a szemébe a
céltalan indulattól.
Anna hirtelen rátört a fürdőszoba felőli ajtóból és ő csak állt ott, görnyedten, csokis szájjal,
mint egy rajtakapott rosszgyerek. Anna egyik kezében rongyot szorongatott, és maszatolt vele, de
közben azért megkérdezte, elegánsan és mellékesen, hogy jöhet-e jövő héten a szokott időpontban,
azaz kedden, és a kulcs a szokott helyen lesz-e (Teri néni lakásában szemközt), és még pár
jelentéktelen semmiséget, mire Luca végül igen nehezen rájött, hogy Anna a nagyszobában nem
találta a szokott helyen a szokott pénzmennyiséget, és az egész ostoba kérdezősködés formájában
végig csak erre célozgatott. Luca hirtelen úgy érezte, világméretű összeesküvést leplezett le és
egészen megkönnyebbült; „Ja, hogy csak ennyi, ja, hogy csak ezért” – gondolta többször is, és
frissen visszaszerzett önérzete kishíján túlcsordult természetellenes mosolyában. Kihúzta magát és
szinte ujjongva, könnyedén lehellte:
– Máris kiteszem a pénzt is, csak akkor nem jutott eszembe, mikor Tamás elment. És
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megadnám a telefonszámom, mert… mostantól engem kell hívni, ha gond van – tette hozzá
fölényesen.
Anna felkapta sugár-tekintetét, tökéletesen megértve a helyzetet; megzavarodott, nem
tudta, mit kéne mondania. Olyan elképzelhetetlenül ismerős volt, ahogy a szavakat kereste, annyira
hasonlított most valakire, de Luca nem akarta kitalálni, kire. Azt az ezerszer újraélt képet látta
megint: tizenhétéveskori önmagát a tükörben, ahogy tétován ácsorogva nem tudta eldönteni,
babusgassa-e földön kucorgó anyját, vagy inkább vegye át az irányítást, csapjon le most és döntse el
az összes vitát köztük egyszer és mindenkorra.
– Hallottam, hogy… szakítottatok. Tamás bejött elköszönni. Sajnálom – rebegte félénken
Anna.
– Á.
Luca alig bírta visszafogni a kikívánkozó káromkodást. Szédelegve lépett a fogashoz, sálat
és kabátot vett, de hirtelen a tükörben mintha egy idegen nőt látott volna: Anna szégyenlősen
görbített háttal ácsorgott a küszöbön, és ő megint önmagát látta benne, de a tükör előtt egy másik nő
öltözködött: egy ismeretlen, olyan hideg ingerülettel őrült szemgödreiben, hogy Luca csak egy
másodperc múlva jött rá, hogy saját magát nézi.
Kilépett és rémülten csapta be az ajtót maga mögött. Egyszerre megnyugtatta, hogy Anna a
lakásban maradt azzal a sok pucolószerrel, és az is, hogy mire ő hazaér a tisztaságba, Anna már nem
lesz ott; ugyanakkor furcsamód attól kezdett félni, hogy már nem jut haza. Vagy, hogy mire hazaér,
a kulcsai már nem illenek majd a zárba, sőt, talán mire visszaér, már egy másik ember lakik ott…
Kitisztítom a fejem, tiszta levegő, Margitsziget – kántálta.
A romlatlan tavaszi szél összeborzolta a haját, ahogy mélyen gondolataiba merülve
lépkedett – vágtatott – a Duna-parton. Ajtót-ablakot kitárva próbálta maga mögött hagyni a lakást és
beengedni a frissen kapott, idegen-szerű szabadságot, erőnek erejével próbálta meg feltörni a
sosem-érzett, rá-nem-erőszakolt önkényuralmat. Mintha éveket ment volna vissza, mintha mázsás
súlyokat dobált volna le magáról: minden lépéssel egy újabb darab szabadságot és önrendelkezést
vett birtokba, amit talán el sem vettek tőle soha; minden lépéssel nagyobb lyukat érzett a melle alatt.
A Sziget hangjaiból komponált filmzenékre suhanva csöndes iszonyatban vette tudomásul, hogy
nincs mire gondolnia, nincs mivel elszámolnia, nincs mit rendbetennie. Lázasan töprengett,
keresgélt az emlékezetében olyan vágyak és gondolatok után, amiket ez az észre-sem-vett négy év
lenyomott a tudatából, azokra akart gondolni, amikre és akikre nem gondolhatott mostanáig.
Négy év, te jó isten – motyogta maga elé, mint aki álomból ébredt, vagy börtönből
szabadult és érezte, hogy valami hiányzik a megkönnyebbüléshez.
Órák repkedtek a fák felett, és ő imbolyogva menetelt a lassú naplemente felé, sárgásan
zizegő emlékfoszlányok között, egészen addig, míg már nem bírta tovább és végképp rá nem
telepedett a hűvösbe hajló tavaszi este. Elviselhetetlen, melankolikus május-szag áradt a sötét
fatörzsekből és ő éppen úgy, ahogy tizenéve, most is idegenkedve bámulta az unatkozó
szerelmespárokat. Az ólomszínű Duna aljas némaságban kúszott előtte, éppen úgy, mint akkor.
Évek óta először most ismét le akart ülni és beszélni valakivel, vagy tollat venni és a lehető
legpontosabban és leghatásosabban körülírni, mit is érez, gondol, de még önmagának sem tudta
elmondani, mi is nyomja egész pontosan. Ingerülten rázta meg magát. Pedig neked ez mindig ment,
a dumálás – gondolta, és hangosan felnevetett.
Otthon egy átlátszó irattgyűjtőmappát talált a konyhapulton, cetli volt rátéve, gömbölyded
kislány-betűkkel ezt írták rá:
„Ezt a konyhaszekrény tetején találtam. Anna”
Luca remegve bontogatta a csomagot. Most persze azonnal rájött, miért is száműzte a
mappát a szekrény tetejére; és Annának meg épp most kellett megtalálnia… A Bécs és Pest között
csapongó, tüsihajú, folyton-dohányzó Luca volt benne, és az ehhez passzoló párja, akivel épp csak
addig tartott, míg egy négy évvel azelőtti nyáron hirtelen Tamássá nem alakult egyetlen fesztivál
leforgása alatt. Luca utálatos nosztalgiával nézegette az elmosódott fényképeket, a szakadt, és
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háromszor érvényesített buszjegyeket, aláiratott szalvétákat, a csap pedig még mindig csöpögött.
Miért kellett, miért pont most kellett mindezt elővenni – gondolta, és megint jó lett volna
hangosan mondani valamit valakinek, de gyorsan végigböngészve az ismerőseit, nem talált
megfelelő hallgatóra. Valami furcsa, sikamlós magány telepedett rá: képlékeny volt és kártékony,
mely kézenfogva elkísérte éjszaka is. Álmában mocskos patak sodorta magával, hajnali háromig
küzdött az undorító szagú vízözönnel, míg csurom verejtékben úszva fel nem riadt a vaksötét
hajnalra; a buszok kérlelhetetlenül dübörögtek az ablak alatt.
Attól a délutántól kezdve minden nap sétált egyet a Margitszigeten, munka után. A hetek
kőkemény kötelességtudattal száguldottak a feje felett, de ő ezt észre sem vette. Minden reggel
felkelt és megreggelizett, kilencre munkában volt, délután az anyjával telefonált és sétált a Szigeten,
aztán estére elment „valakikkel valahova”, de éjjel kettőre legkésőbb mindig otthon volt. Az anyja
és még egy sereg nő vigasztalta, Barbi, Zsuzsó, Adri; telefonon, levélben vagy kávéházban. Luca
miattuk megpróbálta összerakni önmagát, ahogy „azt ilyen nagy, parás szakítások után kell”,
miközben néha, a boltból hazafelé menet, vagy véletlenül tócsába lépve, vagy reggel a
mozgólépcsőn ellenállhatatlanul hatalmába kerítette a megmagyarázhatatlan és körbeírhatatlan
szürkeség. Olyankor újra és újra megtudta, hogy az egész eddigi négy év zajban telt el és védekezés
volt a kietlen tétlenség ellen, ami most ismét ráborult.
Napközben persze mindig zajjal bástyázta körbe magát, beszédbe és a rádióba
kapaszkodott, nehogy belezuhanjon a lába alatt ásító szakadékba, amit egyre élesebben látott, éjjel
pedig furcsa álmok gyötörték: félig törött ladikon próbált felfelé evezni egy sebes folyón, vagy
lebénult kezéből eresztett ki hófehér üveggolyókat.
Annát mindenféle apró-cseprő ügy miatt áthívta. Egyszer azért, hogy a létrát tartsa, amíg ő
felmászik a tetejére valami könyvért, máskor a mosógépet szereltette meg vele. Anna mindenhez ért
– ezt még Tamás mondta róla régebben, és Luca úgy látta, igaza volt. Amíg a lány szerelt, ő hátrébb
ácsorogva méregette.
Elalvás előtt hallgatózott: szinte látta a szomszéd lakás sápatag fényét, néha mintha
nevetést hallott volna odaátról és összekoccanó poharak csendülését, de mire egészen kivehette
volna a hangot, elaludt. A villanyt minden éjjel égve hagyta, zavaros álmaiból néha fel-felriadt és
feszülten kémlelte a szemközti falat. Néha félálomban úgy képzelte, egy szőkés hajú lány áll a fotel
mellett, némán és mozdulatlanul, mint egy kísértet, és néha Tamás is vele volt, sőt, egészen vele,
együtt látogatták meg, kéz a kézben, nem egyszer ruhátlanul.
Anna egyébként is átjött minden kedden, és az általánoson felül minden héten megtisztított
valamit alaposabban: hol az ablakot pucolta meg, hol a könyveket porszívózta le egyesével. Szinte
minden héten talált valami régi-újat a lakásban: a szekrénysor mögé beesett, féllábú plüssmackót,
vagy régen elveszettnek hitt képeslapot a hűtő alatt. Luca ezentúl keddről-keddre élt: minden héten
viszolygott a gondolattól, hogy ez a néma takarítógép felforgatja a legszemélyesebb holmiajit,
ugyanakkor szinte várta a soron következő, előkerített tárgyat. Egy idő után határozottan az volt az
érzése, Anna direkt, sőt, talán valamilyen utasításra keresi elő a régi dolgait, azokat a kacatokat,
amikhez valódi élmények kötik, ellentétben a sok elöl lévő mütyürrel a polcokon.
Azért keddenként kínosan ügyelt rá, hogy legalább ötig be se tegye a lábát a lakásba, és ha
már biztos volt benne, hogy Anna „otthon van”, akkor is csak remegő kézzel, félve nyitott ajtót.
Egyre többször gondolt rá, hogy egyszerűen eltünteti, kidobja a lakásból és egyúttal az életéből is
ezt az irritáló szellemet. Már csak spórolási okokból is nyugodtan takaríthatna magának, ideje is van
és amúgy is: jó pár hónapig úgysem számít senkinek, hogy van-e lakk a körmein és nem száradt-e
ki a bőr a kézfején. De valahányszor komolyabban eljátszott a gondolattal (hogy átmegy, becsönget
és megmondja: szüksége van a másik lakásra, mégpedig a jövő héttől, sőt, holnaptól, és sajnos nincs
már pénze takarítónőre, úgyhogy Auf Wiedersehen), egyszerre elfogta az örökölt hiú büszkeség és
legszívesebben kinevette volna magát, amiért a mániájává nőtt az egész takarítónősdi.
Az egyik kedden mégis korán ért haza: annyira megfájdult a feje, hogy képtelen volt
tovább a gép előtt ülni az irodában és inkább hazatámolygott. Mikor belépett, Anna épp az ágy alatti
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irattartó-dobozokat pakolgatta: a kicsúszott papírokat összerendezte és óvatosan visszatette, aztán
parkettaápolóval mosta fel az összes elfelejtett kis sarkot az ágy alatt. Luca kábán elnézést kért a
zavarásért, aztán ezt megbánva ingerülten kérdezősködött Annától: hol tart, mennyi híja van még,
mikor lesz kész és a többi. Anna szelíden válaszolgatott, gyógyszerrel és teával kínálgatta. Luca
ellenségesen nézegette az ágy előtt térdelő lányt: mintha világosabb lenne a haja, mintha fogyott
volna, de az arca rózsaszín, mintha téli sétából toppant volna be. De a körmeik, azok még mindig
pont ugyanolyanok voltak. Hosszú, kecses női kéz, vékony, hófehér ujjak és ezeken randán,
ápolatlanul éktelenkedtek a lerágott, vagy véletlenszerűen rövidre nyírt körmöcskék.
– Van itt egy csomó kézírásos papír, össze-vissza vannak gyűrődve. Visszategyem ezeket
is? – kérdezte Anna szolgálatkészen.
Mintha magamat látnám – gondolta Luca és szinte hallotta, ahogy a konok sziklává
merevedett anyjától valami hasonló hülyeséget kérdez: Elmosogassam ezeket is? „Látod, mennyit
segítek, életrevaló kislány vagyok.”
– Milyen papírok? – mordult rá Annára.
– Nem tudom. De be vannak számozva az oldalak, úgy nézem, csak nincs összerakva az
egész.
– Jóisten.
– Mi történt?
– Az a könyvem lesz.
– Írtál egy könyvet?
– Az túlzás. És elég régen is volt. Nem lett belőle semmi. Azt hittem, már kidobtam.
– Összerakosgassam? Itt az első oldal. Néha jó ezeket visszaolvasni, amiket régen írt az
ember.
Húsz perc múlva becsukta az ajtót Anna mögött és egyből érezte, hogy most aztán nagy baj
van. Mintha az olajos fekete Duna-örvény közepén hánykolódott volna már ő maga is: hirtelen
ólomsúllyal érezte magán a szakítás óta elsodródott fél évet, az előző szakítás óta eltelt négy évet,
az előtte az egyetemmel való szakítás óta eltelt két évet, és még előtte a szakításokat az akkori
barátaival és most egyszerűen nem tudta tovább tartani önmagát. Tükörbe nézett: a haja mintha
besötétedett volna, koromsötét szemek világítottak ki hullasápadtra fakult arcából. Odakinn eleredt
az eső, pacsmagolva mosta le a város mocskát a falakról az utcákra, és az ablakrepedésekből
előkerültek a kosz alá ragadt színek.
Luca remegve térdelt az ágy mellé, jéghidegre kövült kezével elővette az elsüllyesztett
dobozt. Tényleg ott volt minden, nem csak az a könyv, tizenhét éves kori kezeinek féltve őrzött
munkája, de minden: az álom becsomagolva, eldobozolva pár négyzetcentiméternyi helyre. Olvasni
kezdett, a szavakat magától tudta, annyiszor kántálta el őket akkor régen; hangosan, fél-hangosan és
némán is, amíg már csak undort és keserű szájízt hagytak maguk után, mert végképp megunta őket.
De most mégis minden olyan ismeretlennek hatott, mintha egy másik ember beszélne hozzá. Alig
értette a kapcsolatokat és utalásokat egyik helyről a másikra, mintha írni vagy olvasni felejtett volna
el; nem értette mit mondott, mire is gondolt a valaki, mikor mindezt leírta. Egyre idegesebb lett,
egyre tűrhetetlenebbül, egyre elviselhetetlenebbül magába zárta a homály. Egyszerre úgy tűnt, már
alig-alig látja a betűket, sőt, a szoba is besötétedett, miközben önnön szívverését is olyan hangosan
hallotta, mintha üstdobokat vernének a füle mellett. Nem bírta tovább, ingerülten más lapok között
kezdett turkálni, de a keze remegett. Dugdosott, rejtegetett, féltve őrzött kis füzetek között nyílt meg
újra és véglegesen az útja egy rikácsoló emlékvilágba, ahol minden perc őszre festett egyet
mézbarna hajtincsei közül.
– Halló?
– Szia anya, én vagyok. Képzeld, megtaláltam a Hajó-t.
– Milyen hajót?
– A könyvet. A könyvemet. Hajó volt a címe.
– Ja, hogy azt… emlékszem. A múltkor azt mondtad, kidobtad.
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– Nem, megvan, a takarítónő találta meg.
– Az Édes Annáról írt elemzésed nincs már meg?
– Lehet, hogy megvan, mindjárt megnézem. A takarítónőt is Annának hívják.
– Édes Annának?
– Azt nem tudom.
– Csak vicceltem. Mi a baj? Olyan furcsa a hangod. Ha megvan az az elemzés, hozd majd
el, újra el akarom olvasni. Annyi dicséretet kaptál rá.
– A Hajót is elviszem.
– Jó. Azt akartad kiadatni vagy nem?
– De.
– Mikor elszöktél, az akkor volt.
– Igen.
– Nem is emlékszem már, miről szólt. Komor volt, azt tudom, össze is vesztünk miatta.
Abban van a kapitány, aki végül… ugye?
– Igen. Nem válaszoltak a kiadótól, azért nem adtuk ki. Mondjuk lehet, hogy jobb is, vagy
nem?
– De, de, igen.
– Na mindegy, csak ezért hívtalak.
– Nincs bajod? Furcsa a hangod.
– Nincs baj. Tudtad, hogy a takarítónőm is ír?
– Ó, ma már mindenki ír. Amúgy nem hiszem, hogy pont ő tényleg úgy írna, tudod. Vagy
mondta? Milyen lány ez, annyit mesélt róla a Tamás, te meg semmit. Szépen takarít?
– Szépen. És ő mondta, hogy ír. Utalt rá. Vagy mondta. Gondolom jár valahova egyetemre
és csak kiegészítésnek… takarít.
– Persze, kiegészítésnek, tudom. Emlékszel, te is csináltad, még mikor az egyetemre
jártál… Ma már ez természetes. Miért, okos az a lány? Tamás mintha mondta volna régen, hogy
okos.
– Nem tudom. De mindig talál valamit, és nem adja oda, hanem kirakja a pultra és cetlit ír
hozzá. Ilyen régi cuccaimat. Fényképek meg ilyesmi.
– Akkor legalább udvarias. Szégyenlős, olyan, mint te. Az nem baj végülis.
– Olyan, mint én?
– Te is ilyen kis szégyenlős vagy. Inkább írsz cikornyás bevezetőket, mint hogy egyenesen
rákérdezz a dolgokra. Nem emlékszel, mikor megtaláltad a leveleimet a padláson és nem merted
odaadni, csak letetted, hogy biztosan észrevegyem… Jaj, most mennem kell, áthívtam az Icáékat,
aztán sütöm nekik a tortát, odaég. Múlt héten volt az Ica szülinapja, emlékszel. Biztos nincs bajod?
– Nincs, nincs.
– Mintha nem mondanál el valamit. Mostanában nem beszélsz valami sokat magadról.
– De baj nincs, tényleg. Köszöntsd fel a nevemben is Icát.
– Jó, jó. Puszillak.
– Szia.
Luca visszaült a földre. Órák múlva vette észre, hogy sír, arcán híg könnycseppek
bukdácsoltak. Lassan tudta csak abbahagyni, de akkor végre végtelen megkönnyebbülést és
megelégedést érzett. Csak ennyi kellett – gondolta. Beállt a forró zuhany alá, hogy lenyugtassa
kifáradt, lüktető mellkasát. Megtörülközve, mezítláb lépett ki a kitakarított lakásba; olyan
végtelenül egyszerűnek és tisztának tűnt minden, ahogy bebújt a frissen felhúzott ágyba.
Éjjel gyerekkori álmát látta viszont: sárga kenuban ült és evezett a Tiszán; a laposan
hömpölygő sárgás-barna folyón megcsillant a forró napfény, a parton a nagyszüleit látta, érezte a
víz és a vadvirág illatát és azt, ahogy a csónak lassú magabiztossággal siklik a vízen. Kipihenten és
nyugodtan ébredt fel, mintha hónapokat aludt volna át. Jókedve egész nap kitartott, félig-ismert
munkatársak hívták meg kávézni, de udvariasan visszautasított mindenkit, mondván, hogy „délután
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végre rendbe kell tennie néhány rég halogatott dolgot”. Hazafelé vett egy üveg vörösbort és
ünnepélyes keretek között kibontotta, átöltözött, elővette a szekrény mögül a vörös díszpárnát,
letelepedett rá és előhúzta az ágy alól a cipősdobozt.
Keserédes emléktengerbe merült alá. Három nagy kupacot rakott egymás mellé: egy kupac
szemét, egy kupac megtartandó és egy kupac használható holmi. Időrend szerint rendszerezte régi
naplóit (összesen négy füzet), egy-két bejegyzést sietve át is nézett. Elképedve olvasta a határozott,
mindenre-kész sorokat, mintha egy idegen szavai lennének: magányos, energikus, mindenrőlgondolkodó idegen szavai; de legidegenebbnek az összefűzött mondatok mögötti szándékot érezte.
Minden második szó valamilyen érzelmet, színt, benyomást vágott az arcába, mintha egy egész
kötetnyi összefüggő nyelvtörőt olvasott volna.
Este nyolc lett, mire végzett a rendrakással. Piros filcet vett és nagy betűkkel telefirkált egy
A4-es lapot, ráírta a legfontosabb teendőket: visszairatkozni az egyetemre, a régi csoporttársait
megkeresni, a számítógépen és a fiókban hánykolódó írásait összegyűjteni, átnézni.
És a következő héten mintha kicserélték volna: vacsoravendégeket fogadott, minden régi
ismerősét felhívta, képkereteket vett és Anna segítségével telerakosgatta a falat fényképekkel. Kedd
reggel ő maga engedte be Annát, fülig érő szájjal; délután pedig átcsöngetett hozzá valami ürüggyel
és még boldogabb lett, mikor hazatérve a látogatásból úgy ítélte meg, hogy „átment a teszten” – már
semmi sem zavarta Annával kapcsolatban. Sőt, inkább megsajnálta, amiért olyan semmilyen és
csöndes.
Vasárnap, hogy méltóképp megkoronázza az ünnepi hetet, villamosra ült és ellátogatott az
édesanyjához, aki két évnyi tányérdobálós veszekedés után nagyjából tizenkét éve költözött be egy
társasházi lakásba, közel a Feneketlen-tóhoz. Luca már a lépcsőházban megérezte az utánozhatatlan
húsleves illatát, azét, amit tizenhárom év masszív próbálkozás után sem sikerült elsajátítania.
Délutánra nem igazán kedvelt rokonokhoz voltak hivatalosak. Az ebéd vidáman zajlott, úgy
teleették magukat, hogy kávézás közben lehetséges kifogásokat kerestek a vendégség alól. Végül
taxit hívtak és (egy óra késéssel) beállítottak a sárgára festett, kőkerítéses csillaghegyi házba.
– Te anyu. Ez nem a Margit néniék háza? Nekem rémlik, hogy voltam itt, még apuval.
– De igen, az övék volt, hát egész eddig ezt magyaráztam neked.
– És te azokkal szóbaállsz?
– Persze, már régen. Hova figyelsz, hányszor elmondtam. A Zsuzsika meghívott az
esküvőjére, a vén szipirtyó Margit meg már nem lakik itt. Két éve volt az esküvő, téged is
meghívtak. Az volt a nagy jégtörő köztünk.
– És én hol voltam az esküvő alatt?
– Tamással nyaraltatok, úgy emlékszem.
– Ja. Hát én akkor se tudok rájuk szépen nézni.
– Jókor mondod, most, hogy már eljöttél. Aranyosak egyébként, kíváncsiak rád. Margit
nem nagyon jár ide, most se lesz itt szerintem. Arra én se tudnék szépen nézni, gondolhatod.
– Ő mondta rád, hogy útszéli kapcarongy?
– Árokszéli bányarém voltam, de igen, ő mondta. De a lánya, Zsuzsi aranyos. Apádat
szerintem csak a Margit szerette az egész családjából. Mikor tőlem elment, Margit fogadta be. Na
gyere, csöngessünk.
Lucát a hányás kerülgette a régi házba lépve. Az előszobában, a családi fényképek között
ott volt egy az ő apjáról is. Szinte meglepődött most, az arcát látva ismét, az akkori arcát; a fénykép
körülbelül a válás idején készülhetett róla. Luca akkor tizenhét éves volt, de mégis, évekig, ha az
apjára gondolt, csak hátulról látta maga előtt: a magas, tagbaszakadt férfit nagy, széles vállaival és
hátul göndörödő, szőkés-vörös haját. Szörnyen becsapta maga után az ajtót, mikor otthagyta a
lakást.
Luca udvariasan bemutatkozott a sok fél-idegen arcnak, a rokonságnak, akik újból
felfedezték és kiválasztották őt maguknak; megpuszilta a gyerekeket és a ráncos öregasszonyokat,
összerándult gyomorral, ahogy gyerekkorában is mindig. Két óra ücsörgés és udvarias sütemény135

majszolás után újabb vendégek jöttek, akiknek szintén egyenként köszöntek, Luca már nem is látta
a sok cukormázas arcot, kiürült koponyája mintha a levegőben lebegett volna. Nem vagyok valami
jól, nincs valami gyógyszer nálad? – kérdezte volna az anyját, de a sarokban ismerős szellem-arcot
pillantott meg. Szemét meresztgetve próbálta kivenni a fénykép részleteit, mely róla készült:
tizenhat éves lehetett, szőke haja laposan hullott arcába, tekintete kifejezéstelenül meredt a szobára.
– Az milyen kép? – kérdezte bágyadtan a mellette ülő asszonyt. Alig látott valamit.
– Melyik kép? Azon a falon? Nem látom, Anna eltakarja.
– Anna? Anna… ne…
– Anna, igen, nem ismered? Persze, hogy nem, mutatkozzatok be. Annácska, gyere csak,
de most látom, nincs is mögötted semmilyen kép. Te Luca, jól érzed te magad? Hullasápadt vagy.
Anna egy pohár vízzel lépett oda hozzájuk. Másik kezében egy adag papírt szorongatott.
– Ó, elhoztad? Zsuzsika mondta, hogy hozol valamit, felolvasni. Milyen kedves. Hova is
jársz, spanyol-magyar szakra? – mosolygott Luca anyja. – Lucám, te is elhozhattad volna az Édes
Annás elemzésedet, és akkor felolvasóestet lehetett volna tartani itt.
– Rosszul vagyok – nyögte Luca és kiszaladt.
Még a kabátját sem vette el a fogasról, vakon és zúgó fejjel rohant az unalomba fulladt
kertvárosi utcák között. Merre van a HÉV? – kérdezte minden járókelőtől, de a válaszokat aligha
fogta fel.
Otthon, a kanapén ülve ébredt fel a kábulatból, méghozzá a csap csöpögésére. A nap bordó
sugarai már csak a szemközti háztető felett derengtek egy kissé, visszavonhatatlanul besötétedett.
Luca az asztalon álló kistükörben nézte magát, miközben a szoba a csöpögés ütemére szép lassan
beszürkült körülötte. Úgy érezte, karjaiból fokozatosan kiszáll az élet, könnyező szeme alig-alig
látta a kanapén ülő nőt. Lomha tekintete a holtfehér karokra tévedt: mintha apró vágásokból vér
szivárgott volna a kézfejére, rémülten odakapott, de a tükörben bőre véres maradt. A napfény eltűnt
a háztető mögött, odakinn szemétkupacot suhintott a járdára egy elrobogó busz. Mély csend
telepedett a lakásra, a csöpögés mindent betöltött, mintha mindenhonnan szólna egyszerre. Luca
befogta a fülét, mintha a saját vérét hallotta volna lecsöpögni a tisztára sikált csempék közül.
Befogott füllel is hallotta és már érezte is, ahogy egyre gyengül, miközben egyre több vért veszít.
Kicsattogott a fürdőszobába és egy néma pillanatig szemben állt a csappal: megvárta, míg a
következő, lusta, vízszínű csöppecske leugrik a kiismerhetetlen sötétségbe. Ezt a lassabbat több
másik, gyorsabb csöpp követte, Luca megrémült. Kétségbeesetten kapott fegyver után: megragadta
a pulton álló húsdarálót és teljes erejéből a csaphoz vágta. Víz fröccsent az arcába, a csap tőből
leszakadt, kézfeje véres lett, valószínűleg a darálóba vágta be. Rémülten szaladt a fürdőszobába,
hogy lemossa a sebet. A meleg víztől megnyugodott egy percre.
Eszébe jutott élete legszörnyűbb napja: 1998. február tizenhetedike, a nap, amikor úgy
döntött, nincs tovább. Mindenféle vértől való iszonyodása és félelme ellenére kezébe vette a
Svájcból kapott nagykést, és elindult vele az emeletre (hogy aki hazaér, őt minél később találja
meg), de a lépcsőn felfele menet elcsúszott és a kés a vállába fúródott; nem túl mélyen, de
fájdalmasan. Rémület kerítette hatalmába és már eszébe sem jutott előbbi terve, de még az sem, ami
miatt tulajdonképpen meg akart halni.
Akkor, ugyanígy, ahogy most is, tükör előtt állt és langyos vízzel mosta le a vért.
Emlékezett az arcra, ami az akkori tükörből visszameredt rá. Megijedt a vértől, megijedt a
fájdalomtól és félt, hogy mit is válaszol majd annak, aki kérdez, de kimondhatatlanul örült az
életének: hogy lélegzik és hogy érzi a csípő-égető fájdalmat a vállában és látja a zubogó, forróvörös vérpatakot. Az öröm eufóriába csapott át, miközben az egész csap egy disznóvágás
helyszínévé kezdett hasonlítani.
Most csak egy aprócska sebből szivárgott az élete, egészen világos-piros volt ez a kicsi
vér-folyócska, de ő a tükörbe nézve most egyszerűen nem ismerte meg magát.
Akkor hosszan, talán egy óráig (talán csak tíz percig) próbálta konszolidálni a helyzetet:
rászorított vagy egy mázsa gézt, átitatott a vérrel vagy hat doboz zsebkendőt, míg végül rászánta
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magát és elindult az ügyeletre. Hogy az orvosnak mit mondott, mi is történt, arra már nem
emlékezett, de arra igen, hogy szakszerűen bekötött vállával egy teljesen üres házba tért haza.
Tehetetlennek, ostobának érezte magát, azt hitte, az idegességtől elzöldült arcú anyját találja majd
otthon, nem pedig a véres műtét földön hagyott nyomait. Zenét hallgatott, vodkát ivott és a naplóit
olvasgatta, amikor pedig elérkezettnek látta az időt, nekiült leírni mindent, ami aznap történt,
részletesen, mintha történelem-esszét írna. Hajnalra annyira megkönnyebbült a puszta kimondástól,
hogy alvás nélkül iskolába indult, bekötött vállal, érzelemmentes arccal.
Luca most precízen leragasztotta a sebet és zihálva, kétségbeesetten előkereste régi naplóit.
Tudta, hogy nem akar elolvasni egy betűt sem, de ujjai egy másik ember irányítása alá kerültek;
elfehéredett ujjakkal szedte szét a dobozt, mint egy ajándékát bontogató gyerek, aki a vacsora
végéig nem vett észre egy csomagot, ami messze került a karácsonyfától. Sárgás villanyfényben,
kiszáradt szemekkel próbálta visszavenni önmagát.
‘98. Október 20.
Akkor én most összepakolok és elmegyek – mondtam, de akkor nem gondoltam komolyan.
Magától gyűrte a kezem a pólókat a táskába, és tényleg eljöttem. Most meg itt ülök a Duna mellett,
mindjárt rámsötétedik, fogalmam sincs, hova mehetnék. Mindenki megbámul, mindenki hülyének
néz. Összevesztünk anyuval, „csak” a szokásos, de valami, nagyon mélyen, elszakadt bennem és
nem bírtam tovább. Ott ült a földön, mint egy koldus, sírt, ordibált velem, mintha én tehetnék róla,
hogy nem úgy sültek el a dolgok, ahogy kellett volna. És mit ordibál, a kedves kis viszonyomról nem
is tud. (Azt hiszem és azt remélem, nem tudja. Bár azt még a vak is látja, hogy szerelmes vagyok.)
Temessetek el, ha én is ilyen tisztaság-mániás, kizsákmányolt, sótlan „háziasszony” leszek, mint az
anyám. És az állandó takarítás… Mi értelme van folyton takarítani? Úgyis megint mocsok lesz. Az
életed nem lesz tisztább attól, ha a lakásod tisztább. (Ajaj, de nagyon bölcs vagyok ma, kár, hogy
nem értékeli senki.)
Mikor jöttem (begyalogoltam a Szigetig, nem semmi…), olyan erősnek éreztem magam:
folyton az járt a fejemben, hogy „most végre vége, most a kezemben van az irányítás”. Abban a
lendületben még Hozzá is elmentem volna. (Az nagy lett volna. Mekkorát néztek volna! Vidám
családi ebéd – egyszercsak: kopp, kopp, Jó napot kívánok! Az ügyvéd úr szeretője vagyok, és Ön? A
kedves felesége? Á, megtisztelő, örülök, hogy találkoztunk. Na és ti hogy vagytok, kedves
gyerekek?)
Hogy őszinte legyek és vulgáris: elég szar itt egyedül. Fogalmam sincs, mit csináljak. Ha
hazamegyek, azzal marad minden a régiben. Nem akarok örökké sodródó senki lenni. Anyu is
mondta, hogy mindenem megvan ahhoz, hogy kezdhessek valami értelmeset magammal. Azt hiszem,
ő ezt máshogy képzeli el, mint én… („Az irodalommal? HAJ-HAJ, azzal aztán lehet valamit
kezdeni, mi? Hol élsz te?” – apámtól idéztem.)
De csak megélek valahogy, amíg végre azt nem csinálhatom, amit szeretek. Ha kell, én
takarítónőnek is elmegyek. Most minden egyes nyamvadt percet az életemből valaki más birtokol.
Tizennyolc(adik) éves vagyok és amit most megtesz az anyám azt később megteszi más. Nem
szeretnék harmincévesen valami leszakadt pasi ízlésesen dekorált guminője lenni. Nem megyek
haza. Az olyan lenne, mintha megadnám magam a lustaságnak. Lusta (vagy gyáva…) vagyok
kiállni magamért, lusta vagyok védeni magam, lusta leszek mindenre?
Luca úgy érezte, vízbe esett. Többször megnézte magát a tükörben, nem vizes-e a haja
vagy a dereka (mintha egy szörnyetegre nézett volna: görbe háta megnyúlt, arca haloványsárgásra
változott, szemei koromfekete gödrökké mélyültek, ajkai torz grimaszba feszültek). Kilépett a
koromsötét lépcsőházba, lámpagyújtás nélkül trappolt le az emeleteken, az utca narancsos
homályával magához ölelte. Lopakodva, falhoz simulva suhant végig az utcákon, maga sem tudta,
merre; mocskos kis térre ért, az elkorhadt, letördelt padok alatt világított a fehér szotyolahéjszőnyeg. Egy zsíros törzsű fa mellett egy pár állt, Lucának nem kellett közelebb mennie, hogy
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tudja, kik azok: Tamás volt, Annával, de ez a két alak nem az ő rémálom-béli alakjai voltak. Tamás
kissé meghízott, Anna görnyedtebb és rekedtebb lett. Szemét meresztve bámult rájuk, azok nem
mozdultak, de őt nézték és hangosan nevettek, mikor Luca, rálépve egy fadarabra félhangosan
felnyögött ijedtében. Hátat fordítottak neki és kézenfogva elmentek, Luca utánuk, tömeget és
utcákat átszelve, de mikor már úgy érezte, pont beérné őket, hirtelen ismét a saját háza előtt találta
magát.
Szeméhez kapott: alig látott valamit, mintha elborította volna valami homály, mintha
napszemüveget adtak volna rá az esti sétához, vagy mintha alvajárt volna; a lépcsőházban mégis
magabiztosan ment, haragja emeletről emeletre pusztítóbbá és felfoghatatlanabbá vált.
Belépett a nyitvahagyott lakásba, az eldobott húsdaráló látványa fogadta, a víz azóta
szivárgott a letört csap alól.
A küszöbön állva hallgatózott, mint egy vadállat. Semmi sem törte meg a csendet, fölényes
nyugalommal vette tudomásul, hogy az egész lépcsőházat ő irányítja. Hirtelen csörrenést hallott
jobbról, Anna lakásából. Hallucináltam, nem volt Tamással. Vagy most értek haza – gondolta.
Kihúzta magát és mint egy gép, átcsöngetett.
– Igen? – szólt Anna az ajtó mögül.
– Én vagyok az – válaszolt neki egy ismeretlen, kőkemény Luca-hang.
– Luca. Jobban vagy?
– Igen. Segítenél nekem egy kicsit? Letört a csap, meg miegyéb…
– Persze, jövök. Megpróbáltad megszerelni? Mondtam, hogy segítek…
– Okoskodtam, szokás szerint.
Anna habozás nélkül a mosogatóhoz lépett. Könnyed mozdulattal kiemelte a darálót és
bekukucskált, hogy megnézze a letört csap helyét. Luca a tükör mellől figyelte Annát, ahogy
egyetlen határozott mozdulattal mindent a kezébe vesz. Mint egy állat, ami nincs tudatában saját
képességeinek, csak némán teszi, amit mondanak neki; és a tükörbe nézve még sosem látott
olyasmit, amit Luca már igen. Még nem vesztette el saját, jól bejáratott szavait és nem csábított el
senkit önös érdekből, egyetlen februárt sem kellett abortuszklinikán és kórházban töltenie és nem élt
le négy öntudatlan évet egy vadidegennel, pusztán kényelmi okokból.
– Te olyan vagy, mint én kábé tíz éve.
– Én? Dehogy.
– De igen.
Anna lehajolt, hogy előszedje a szerszámosládát a csap alatti szekrényből, azt a ládát, amit
Luca az apjától rámaradt egyetlen tárgyként őrizgetett; de felállni már nem tudott, mert Luca a
húsdaráló fejrészével keményen fejbevágta. A szőke haj alól hátul sűrű, sötét patakban robbant ki a
vér, homlokát véresre zúzta a csap széle, aminek a hátulról jövő ütés miatt nekiütközött.
Luca némán állt, homályba borult tekintettel; a csendet csak a szivárgó víz sziszegése törte
meg. Aztán megcsördült a telefon.
– Lucus, ébren vagy még? Én vagyok – szólt bele édesanyja.
– Ébren vagyok.
– És jobban vagy? Úgy elrohantál, csak néztünk utánad. Otthagytál a sok banyával.
– Rosszul voltam, sétáltam, csak eltévedtem Csillaghegyen – darálta gépiesen Luca. Anna
feje a lábára zuttyant, ahogy ő közelebb lépett a testhez.
– De akkor most már jobb, pláne, ha otthon vagy… Nem is mondtad, hogy a Füzesiék
Annája takarít nálad. Persze nem tudhattad, hogy ő a Füzesiék Annája.
– Nem. És? Felolvasta, amit írt?
– Fel, de azt nem ő írta, te buta. Csak úgy hozta, valami nem is tudom, micsoda volt.
– Azt mondtad, Anna magyar szakos, éppen írhatna is.
– Összetévesztettem, Zsuzsiéknál is van egy Anna, ő a magyar-spanyol szakos. Azt hittem,
ő jön, de nem. A Füzesiék Annája… Valami cukrászos izébe jár. Hát aranyos lányka, de teljesen
ártalmatlan, a szó minden értelmében, tudod, hogy hogy gondolom. Ugye nincs ott?
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– Nincs.
– Szegénykém nem valami… bőbeszédű. Hogy úgy mondjam, tökéletesen
kommunikációképtelen. Igazán nem kell tartanod tőle, hogy lenyúlja a könyvedet. Olyan kis se-se
az a lány.
– Se-se.
– Az. Na én hullafáradt vagyok, megyek aludni, csak ezért hívtalak, hogy hogy vagy. Jó
éjszakát.
– Jó éjt, anya.
Luca a telefon búgását hallgatta; egyszerűen mindent elfelejtett, mintha egy fontos álomból
ébredt volna fel. A géphang összemosta a csempe és a szekrények színeit, könnybe lábadt szemét
megvakította a fehér fényesség, üres agyát a búgás töltötte ki. Hátralépett, de megbotlott valami
szokatlan, puha tárgyban a földön. Lenézett, megrémítette a vörös szakadék a fehérség közepén.
Felsikoltott.
– Én… – suttogta.
Odalentről ajtócsapódás hallatszott, Luca a földre ült és várt.
Csak hétfő reggel kilencig kellett várnia, akkor rájuk nyitottak; elvitték őt is és a másik
lányt is. Az áldozatokon már mutatkoztak a hullafoltok.
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Vilmos Eszter: Rózsásujjú (hajnali) részegség
Megsúgnék most én valamit neked is, ha nem unnád.
Múlt éjjel háromkor a munkát épp befejeztem
s ébren fekve az ágyon vártam a hajnali álmot,
zúgás, agybeli zörgés hallatszott a fejemben,
mely nem hagyta az álmot nyugvón jönni szememre.
Balga beszéddel, számokkal, se a tarka betűkkel
száz oldalt teleírván sem sikerült csalogatnom.
Nem csoda ez, miután negyven cigaretta meg egy kis
kávé éjfeketén, zavarón zakatolt a szivemben.
Mindegy – gondolom ekkor – felkelek innen az ágyból.
Sétafikáltam egy ingben fel-le az esti szobában,
körben fekszenek ajkaikon csupa álomi mézzel
mind a családom. Botladozom csak, mint aki részeg
körbe a házban, amint kitekintek az ablakon éppen.
Várj egy percet, hogy kezdjem, hogyan is magyarázzam?
Házamat ismered és ha talán a szobám be is ugrik,
tudhatod azt, hova ablaki néz, de kihalt az az utca,
hol lakom én: Logodin, tudod azt, ugye, mit lehet innen
látni: az otthonokat, melyeket mind tárva találhatsz.
Embereket látok: feldöntve, vakon kifeküsznek,
vízszintben, kikacsintva a ködbe szemük csalafintán
megfordul, néz szét; eszüket pedig újra meg újra
folytonosan megemészti anémia agybeli szintje.
Mind mellett ott áll a cipője meg ott a ruhája,
s ők a doboznyi szobába bezárván, álmatag ébren
díszitik azt, de hiába; ha megnézed finomabban:
láthatod azt, hogy minden földi lakás kicsi ketrec.
Keltőóra fakó ketyegése az éjjeli csöndből
felharsan, miután fájón, sántítva vonaglott.
Álmodozó embert a riasztó harsona hangon
rázza: na ébresztő, alvó; most kelj a valóra!
Alszik a házunk, így nem okos, bizony ám, nem is elő
S nem lesz száz év múlva sem az, mikor összeborult már;
gyom nő majd ki alóla talán és azt se lehet majd
tudni az egykori házról; otthon volt-e nekünk vagy
bármilyen ostoba, bűzlő, szertelen állati lakhely.
Ellenben mifölöttünk (nézz fel az égre, barátom)
nagyszerüséget látok tisztán, fényesen ott fent;
megreszket, de szilárd az, mint vas mennyei hűség.
Úgy fest most is az égbolt, mint festett bizony egykor,
s mint kék folt: az anyám ég-paplanját felidézi,
vízfesték, mely az irkám lapjain annyira szétfolyt.
Csendben a langymeleg őszben, mely megelőzi a téli
zord hideget, ragyogón lélegzik a csillagi lélek.
Messzire innen, túl, odaát, akik egykoron éltek,
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s nézték ők az erős hadakat (mily hannibalizmus)
engem látnak most ugyanitt, aki épp ide estem,
állok, s ablakból nézek kifelé Budapesten.
Azt, ami történt ott velem akkor, nem tudom én most
megmagyarázni, de úgy rémlett, egy szárny suhanását
éreztem fölülem, majd megsimogatta fejem, mit
eltemetettnek véltem máig: a régi gyerekkor.
Addig bámészkodtam a gazdag, fenti csodákon,
hogy már elkezdett pirkadni is ott Keleten, míg
szikrázón, finoman meg-meglibbenve a csillag
díszítette egünk magasában mennyei fény gyúlt,
roppant lángcsóvákat lobbantgatva előtte.
Feltárult tüzesen kapujával egy égbeli kastély,
hol vendégseregük már könnyes búcsuba kezdett,
mind átlengtek a hajnali árnyas báli homályba.
Künn az előtér fényárban fürdött, hol a lépcsőn
intett búcsút már a nagy úr, gazdája az estnek;
égi nagy óriás, báltermében a glória rajta.
Mozgás, lárma, riadt csöngés, csodanők sutyorognak;
pont olyan ez most, mint amikor már vége a bálnak
és kapusok hosszan kiabálnak a gyors kocsikért már.
Csipkés fátyol tűnt fel a távoli, messzi homályból
éppen amint gyémántosan eltünedezve aláfolyt,
messzire kéklő báli ruháját drágakövekkel
egy gyönyörű nő húzza magára behintve a kristály
békét fénnyel, majd a fakó ég mennyei kékjét.
Tán szűz angyal tűzi hajába a gyöngy tiaráját
és ringó, habkönnyű hintó mélyibe lebben,
majd tova ő ebben robog ám a kacér mosolyával
addig, amíg táltos paripái a messzibe futnak
lángjaival tisztán mulató farsangi Tejútnak
színaranyos konfetti-esőben végtelenül sok
fenti batár közt fénylőn feltünedeznek a patkók.
Álltam tátott szájjal, felkiabálva a most nyert
boldogság zavarában: mindegyik este az égben
bál van, bál van az égben! Most értem meg a régi
titkokat; azt, hogy hajnalban hazamennek az égi,
mennybeli jó tündérek a hajnali végtelen úton.
Virradatig bámultam, nem mozdultam el addig,
majd így szóltam: mit tettél eddig, mire vártál?
Mért éltél eme földön? A néhány kéziratért vagy
tán a sok elnyűtt könyv, sok láncbaverő, buta ringyó
volt oly fontos néked, amíg múlt annyi deres tél
és sok nyár, hát hogy lehet az, hogy most veszed észre
végre csak ezt, most tűnik a vaksi szemedbe az estély?
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Úristen, már ötven hosszú évem is elmúlt
és a halottjaim is már itt-ott megszaporodtak;
félszáz éve fölöttem tündököl itt ez a fénylő
mennyei szomszédság, aki látja a könnyeimet mint
morzsolom össze, Tehát megvallom most neked azt, hogy
megtörtem, majd térdre borulván földre hajoltam,
s mindezekért köszönettel hálát adtam az égnek.
Nézd csak meg; tudom azt, hogy nincsen semmibe hinnem
és tudom azt is, majd mennem kell messzire innen,
mégis szívem pattanván feszitettem a húrnak
és megkezdtem az énekem, égi zeném az azúrnak:
őneki: senki kiről nem tudja a lakhelye hol van
és annak, kit nem lelek én se meg élve, se holtan.
Mára bizony, hogy a múló izmaim egyre lazulnak,
azt hiszem én most, régi barát, noha lent is a porban,
holt lelkek meg csúnya göröngyök közt gyalogoltam,
mégis egy óriás, s még nem is ismert Úrnak
látogatója talán vagy vendég-angyala voltam.
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Zentai Eta: Utolsó ajándék
Kora délután, pihenőidőben siettem végig a visegrádi üdülő folyosóján. Cipőm sarkának
hangos kopogása kissé zavart, ezért néha lábujjhegyen lépkedtem, majd ismét természetes járásra
váltottam. A zaj, amit okoztam, úgy hangzott, mint gyenge versben a bicegő ritmus.
Beléptem a szobába, csukott szemmel feküdt az ágyon – Alszol Dide? – hajoltam közel.
Felém fordította az arcát, de a szemét olyan lassan nyitotta ki, mint aki habozik, hogy egyáltalán
megtegye. – Jól vagy? – faggattam. Pillantásában szikrányi öröm sem volt. – Nem alszom, és nem
vagyok jól – válaszolt vontatottan. – Ábrándozom. – Már a számon volt, hogy megkérdezzem
miről, de tudtam, nem mondaná meg, és talán én sem akarom hallani. Szótlan volt, befelé forduló,
eltorlaszolta magát némaságával, rést sem hagyott, hogy közelebb kerüljek hozzá. Üldögéltem
mellette szavak nélkül, mert így akarta. Megváltozott velem szemben, mióta itt van. A betegség
teszi, nyugtattam magam.
Távozáskor, majdnem beleütköztem egy fiatal barna nőbe, a szemünk összevillant. –
Pardon – mondta, kikerült, és elsietett. Utánanéztem, végigment a folyosón, és kilibbent az erkélyre,
a korlátra dőlt, és a válla felett visszalesett rám. Furcsa érzésem támadt, ismerjük egymást?
Otthon sem tudtam kiverni a fejemből. Este nehezen aludtam el, mikor végre sikerült, az
álom az ismeretlen nő karcsú sziluettjét rajzolta elém. Elmondhatatlanul szép volt, engem nézett és
nevetett. Hirtelen nőni kezdett, teste ezüsthúrként feszült az éjszakai égre. Kicsinek és
fenyegetettnek éreztem magam, sírni kezdtem. Könnytelen, ziháló, fuldokló sírás ébresztett.
Nem elég, hogy Dide betegsége engem is megviselt, a közös ismerősök egyre gyakrabban
figyelmeztettek, hogy a hátam mögött szerelem szövődik. Sűrűn látják férjemet erdei utakon
andalogni egy fiatal asszonnyal, aki fiával szintén az üdülő lakója. A templomba is elkíséri őket, a
nő vallásos. Dide és a templom! Ez a hír kissé megkérdőjelezte az egészet, vagy nagyon is
komollyá tette? Nem szóltam, mert azt hittem, súlyos betegsége nem ad románcuknak realitást.
Ahhoz viszont vaknak kellett volna lennem, hogy ne vegyem észre felragyogó arcát, ha meglátta,
pillantása úgy tapadt rá, mint a mézbe ragadt bogár, nem próbált szabadulni, élvezte édes fogságát.
Meg sem lepődtem, mikor megtudtam, hogy az új szerelem az a barna nő, akivel összefutottam az
ajtó előtt. Talán akkor is Didéhez készült, csak megzavartam.
Mikor azt hittem, hogy ennél rosszabb már nem lehet, a férjem vallani kezdett. Beavatott
ebbe az egész valóját felforgató szerelembe, szinte kikövetelve jóváhagyásomat, mint annyi más
dologban, közös életünk során. Figyelmen kívül hagyta, hogy én ellenérdekelt fél, mellesleg a
felesége, gyermekének az anyja vagyok. Szenvedélyesen adta tudtomra, hogy mást szeret, és el akar
válni. Kegyetlen szavak voltak, de nem rá haragudtam, hanem az asszonyra.
Mi történt velünk? Pár éve még azt írta nekem:
„Megszoktalak, akár a levegőt,
bármerre nézek, mindenütt te vagy,”
Fontos voltam neki, az életet jelentettem, akár a lélegzetvétel. Most fuldoklik ebben a
levegőben, légszomja van.
Mikor beteg lett, még jobban egymásba kapaszkodtunk, megjártuk e szörnyű betegség
összes stációját, Stockholm, műtétek, kezelések, gyógyszerek, hullámzó remények, kétségbeesés.
Mellette álltam szilárdan, és ő verssel köszönte meg:
„Csupán te állsz itt, kedvesem, árny gyanánt,
távolba mosva, sápatag és merőn,
már mint az özvegy, kit halott férj
hűtlenül elhágy.”
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A nagy költők a jövőbe látnak, de néha tévedhetnek is. Ő már életében elhagyni készült,
mindenképpen hűtlen.
Az is fájt, hogy baráti körünk pártolta az új szerelmet. Füst Milán volt a postásuk, hozta,
vitte az üzeneteket, leveleket. Azt remélték, hogy ettől a lángoló érzéstől, ami Radákovich
Máriához fűzi, Kosztolányi mint a mitológiai főnix, új erőre kap. Házasságunkat hamar leírták,
emlékezve Dide szavaira: „Családom szétzüllött”. „Örömöm semmi.”
Hozzám írt verseiben kutattam megszállottan, volt-e előszele a készülő viharnak? Voltak-e
jelzések, amiket nem vettem észre? Magamat kínozva analizáltam a rólam írt sorokat, hogy tetten
érjem.
„mert köznapi voltál te mindég,
mint a verőfény.”
Eddig elkápráztatott, hogy a verőfényhez hasonlított, nem figyeltem a jelzőre, „köznapi
voltál.” Köznapi voltam mindig? Egy megkopott érzés, egy jólismert arc, ami beleszürkült a
mindennapi jelenlétbe? Nem voltak fényes pillanataim, lázas ünnepeim, melyek megújíthatták
volna szerelmünket?
Nem, tiltakozott a szívem, akkor még nem akart bántani. Ez a két sor azt jelentette, hogy
mindennap beragyogtam az életét.
Meghűvösödött körülöttem a levegő, tudtam, csak magamra számíthatok. Az utolsó csepp
a pohárban az volt, mikor az asszony megpendítette a közös öngyilkosság gondolatát. Mérhetetlen
haragot éreztem. Egy anya, aki egyedül neveli a fiát, hogy tehet ilyen ajánlatot? Egy vallásos nő, a
szerelemre hivatkozva, hogy biztathat öngyilkosságra egy családapát, aki már évek óta küzd az
életéért? Végiggondolta vajon, hogy akit csókkal és öleléssel csábítgat erre az útra, az Kosztolányi
Dezső, a kor egyik legnagyobb költője? Aki gyengén és betegen, fájdalmaktól gyötörve is, ontja
magából a gyönyörű verseket?
Kemény levelet írtam Radákovichnak. Nem vagyok büszke a levél stílusára, de az
elkeseredés nem válogatott a szavak között. „Szerencsétlen, tájékozatlan lúd”-nak tituláltam, aki
kihasználja, beteg, „gyenge jellemű” uramat. Fizikálisan is megfenyegettem, hogy „a nyílt utcán
összeverem… lelövöm mint egy veszett kutyát”. Felszólítottam, azonnal vessen véget az
üzengetéseknek, levelezésnek. Elismerem, amit írtam, méltatlan volt hozzám, de nem bántam meg.
A levélnek – melynek hangja miatt sok elmarasztalás ért – semmi eredménye nem lett. A
szerelem, ha lehet még nagyobb intenzítással dúlt közöttük, ellenállásom csak táplálta vonzalmukat.
Dide állapota rosszabbodott, újra Stockholm. Mikor hazajött erősen kívánkozott
Visegrádra. A baráti kórus is felerősödött: az új szerelem ajádék a nagybeteg Kosztolányinak, olyan
csoda, mely eltereli figyelmét testi bajairól, megerősíti a lelkét, érzelmi mankó, segíti talpon
maradni, remény egy szép női testben, érzékeit felizzító, szenvedéseit csitító morfium.
Elbizonytalanodtam, vajon érdemes tűzzel-vassal harcolni a házasságomért? Dide sose volt
még ilyen eltökélt, ilyen határozott a szándékaiban, mint most a válást illetően. Nagyon jól
emlékszem a mi szerelmünkre, házasságunkra. Megismerkedésünk után sokáig pajtásság volt
köztünk, átszőve csiklandós érzékiséggel. Szerelmünk hol fellángolt, hol kihűlni látszott,
szakítások, kibékülések láncolata volt. Állandó bizonytalanságban tartott. Azt írtam neki: „Maga
tönkretette önmagamba vetett hitemet, mert nem szeretett eléggé”. Három évig tartott ez az állapot,
éreztem Kosztolányi vonakodását az elkötelezettségtől. Végül elhatároztam, vidékre szerződöm,
pontot teszek a kapcsolat végére. Ekkor kérte meg a kezemet: „Bevallom nem érzek zavartalan
örömöt. Restellkedem. Ha több bátorságom van, talán nemet mondok” – írtam utána. Nem tudtam
szabadulni a gondolattól, hogy a szánalom is szerepet játszott abban, hogy elvett. Egyszer nevetve
mondta: „A férfi sohase nősül önként”. Most ez a tézis is megdőlni látszott.
Házasságunk elején még sikeres színésznő voltam, később nem kaptam megfelelő
szerepeket. Dide akkor azt mondta maradjak otthon, mindkettőnknek jobb lesz. Írni kezdtem én is,
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nem voltam tehetségtelen, de zsenijének árnyékában az írás nem volt annyira fontos, mint az, hogy
az ő munkáját segítsem a nap huszonnégy órájában. Fájdalmas felismerés, hogy együtt töltött
éveinkben nem a szerelem volt a meghatározó. Most ismertem meg ezt oldalát, sohase láttam még
így lobogni, ilyen mindent feladón, nem mérlegelve semmit, teljesen elvakítva az újra megtalált
érzéstől.
Mintha örömöt okozna az öngyötrés, összehasonlítottam a két verset, melyekben a
nevünkkel játszik. Az Ilona-vers, csupa könnyedség, játékosság, ritmus. Játszott a szavakkal,
betűkkel, színekkel, az érzések könnyű áramlatai lüktettek minden sorában. Még elkötelezettsége is
súlytalan szavakban volt jelen, mintha pajtásával évődne:
„Elmúló
életem
hajnala,
alkonya,
halkuló,
nem múló
hallali,
Ilona”
Egy vidám hallalival zárja le könnyedén, a férfilét kalandot, izgalmat, vadászatot jelentő
korszakát.
Radikovich Máriának, a Röpima című versben, sokkal súlyosabb szavakkal vall szerelmet.
A címben tündöklő szó – „ima” – a megszólítottat kiemeli, a többi asszony fölé helyezi elérhetetlen
magasságba:
„semmit se tud, csak mindent. Mária
igaz, szilárd, őszinte. Mária
a hallhatatlan nagyság. Mária
az élhetetlen jóság. Mária
az emberi nemesség. Mária
haldokló ágyam fénye. Mária
múltam, jövendőm együtt. Mária
nem az enyém s enyém ő. Mária
a »sohasem« s a mindig. Mária
a lelkem felesége. Mária”
Semmi játékosság, semmi sziporka nincs ebben a versben, csak az érzések végletes, szinte
vallásos komolysága.Talán az utolsó sor fájt a legjobban. Ha a mindent elsöprő szerelmet nem
mondhattam a magaménak, legalább „a lelkem felesége” megilletett volna.
Visszaengedtem Visegrádra. Nem tiltakoztam, pedig minden jogom megvolt másképpen
dönteni. Ez volt az én ajándékom, az utolsó ajándékom Didének. Tudtam, ez boldoggá teszi, az én
helyzetemen pedig nem javít.
Úgy látszik, a szerelem sem gyógyír mindenre, állapota napról-napra rosszabbodott, a
válás már szóba sem került. Beszállították a Szent János Kórházba. Haláláig mellette voltam,
ápoltam azzal a tudattal, hogy szívesebben látott volna egy másik arcot az ágya fölé hajolni, és egy
másik kéz érintésére vágyott. Nem tudtam, és nem is akartam átengedni az engem megillető helyet,
mert biztos voltam abban, hogy én ismerem a legjobban, és betegségében én tehetek érte a
legtöbbet. Azt is tudtam, hogy érzései, az utolsó pillanatig szenvedélyesek maradtak Radákovich
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Mária iránt, és szavait, engem megkerülve, most is eljuttatta az asszonyhoz.
A lelkiismeretem tiszta, talán Radákovich Mária is azt gondolja a sajátjáról.
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