
Három éve költöztek össze. Két öregasz-
szony. Egy kis ház kiürült nem messze a 
horhostól, amit mindenki szeméttelepnek 
használ. Az összes férfirokon kihalt felôlük, 
mellôlük, alóluk, elbánt velük a munka, a 
rossz szeszek, a hosszan tûrt dologtalanság. 
Anya és lánya. A fiatalabbik pufóka asszony-
ság, lehet vagy százharminc kiló. Gurulva 
jár, nyikorog alatta rozoga autónk, ha né-
ha bevisszük a szakrendelésre. Az öregebb 
aszott, mint a kordován bôr. Mesébe illô 
anyócska. Néha áttipeg ezért-azért, ha ki-
fogynak. Krumpli, hagyma, fél vekni ke-
nyér, disznózsír befôttesüvegben, láboska 
pörkölt vagy leves „kegyelmeséktôl”. Nekem 
meg ég a pofám. Ilyenkor sohasem mu laszt 
el adni is jelképesen. Nyögdécselve hajol-
gat a kertben, kitépked pár szálat a méte-
res gazból, szapul, miért nem gondozzuk, 
holnap majd átjön, lekaszálja az egészet. 
Ne ve tünk, jöjjön csak, kifenjük neki a kaszát, 
de most a szaván fogjuk, ne bolondítson,
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Volt egy vak barátnôm. Lelki barátság. Én 
belementem volna, de ô nem akarta, hogy 
csak miatta akarjam. Gyermekkori rák, agy-
daganat vagy ilyesmi. Huszonhat éves ko-
ráig egyedül volt. Aránylag jól tartotta ma-
gát, csak néha sírdogált. Ilyenkor hüppög-
ve mondta, hogy a protézis mögött viszket-
nek a könnyek, és a fürdôszobában ki vet-
te üvegszemét. Groteszk dolog látni, ahogy 
váladék folyik a rózsaszín szemüregbôl. 
Azóta tudom, hogy a könnyet a szembogár 
teszi. Ha nincsen a szem, nincsen könny 
sem, csak zavaros folyadék az arcon. Ez 
van. Nincs más. Végül egymásba szerettek 
egy indián fiúval. Összeköltöztek egy olcsó 
kerületben. Albérlet egy évig. Kiderült, a 
srác gerilla, az oroszok menekítették. Aztán 
visszarendelték valami bevetésre. Nem szólt 
még nekünk sem, hogy mennie kell. Egy is- 
 merôs mesélte el az egészet jóval utána. El-
esett hamar, nem hallottunk többé felôle. Ha 
komolyan hiszi az ember, ne tétovázzon, 
csinálja meg. Ha bírná, se hagynám. Szeretem gyomtengerem. A magas fû töve még 
délben is hûvös és vizes, elfedi a sok szirt-szart, amit a kutyák hordanak össze a kerítés 
résein át. Sohasem tudja az ember, mire tapos, törött cserépre, szétrágott plüssnyu-
lakra. Kertem és emléktáram szemetes csalitja megóv a takonytól, hogy hova szállnak 
a pitypangernyôk, miért hullik le olyan hamar a meggyfa virága, mire emlékeztet a 
kakukkfû illata. Semmi haiku, merengés. Elôfordul, hogy néha elbotlok valami bisz-
baszon, ilyenkor begurulok, elhatározom hogy lenyíratom, mert már a slagot se talá-
 lom, és a sötétben néha lepisálom a gyerek kint felejtett cipôjét. Marad úgy, ahogy van,
se szép, se csúnya környezet. Csak selymes 
tárgyak, és minden könnyen elérhetô. Szo-
bája falán pamutszálakból subázott Che 
Guevara-kép, azt simogatta. Mondta, hogy 
érzi benne az arcot, meleg és buzdító. Nagy 
marhaság. Pártkáder szülôk, külügyi meg-
bízatás. Megjárták Amerikát. Ô volt az elsô 
vak, aki magától tanult meg angolul fel-
sôfokon, és elvégezte a jogot. Két évbe telt, 
hogy teljesen legyûrjük a gátlást. Végül már 

már az életük. Még évekkel ezelôtt az egyik 
unoka a játékgépen nagy adósságot csinált. 
Hitelt kellett felvenni. Így is oda lett a ház. 
A két nyugdíjra megadták. Most vonják, 
alig marad valami. Esténként nézik a tévét, 
sírdogálnak a helyzeten és a halottakon. 
Kint és bent egymásban vannak. Az idô-
sebb, a Tétá, kétszer is meghalt az idén. 
Utoljára kijött a pap, feladta az utolsó ke-
netet. A körzeti orvos is csak csóválta a fejét, 
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nekivezettem a kirakatnak, levaksiztam: 
„na mi van, nem látsz a szemedtôl?” Ne-
vet tünk. Mondta, az jó az egészben, hogy 
kint és bent vagyok vele. Elvittem moziba 
is, magyaráztam a sztorit. A köröttünk ülôk 
állandóan pisszegtek, azután észrevették, 
hogy mi van. Ettôl kezdve inkább mifelénk 
pislogtak, hátrafelé és nem elôre a filmre.

csoda, hogy eddig élt, nem akar hitegetni, 
ne számítsunk semmi biztatóra, talán, ha 
hajnalig. Aztán a tavasszal együtt feléledt, 
mikor az a nagy meleg volt, kibotorkált 
a kertbe, mutatta, mit fog ültetni ide meg 
oda. Éppen két héttel ezelôtt vittük be újra 
a városba, mond ta az orvos az intenzíven, 
most már biztos, hogy nem jön ki többé.

Aztán most hallom, hogy megint otthon van. Olyan ô meg a vaksi halál, mint a tû meg 
a cérna. Néha nehezen bújnak át az öregek. Megszokták az élést. Mikor anyámat vissza-
hozták, szívmasszázs közben eltörte a bordáját a nagy marha mentôs, pedig mondtuk, 
hogy nem kell, ô sem akarná. A protézisét a cipôjébe dugták. Minden egy helyen. Télen
egyszer szánkózni vittük éjjel a „Nagy ha-
lál ra”. Nem engedték, úgy kellett kiszöknie. 
Winnetou – mi már csak így hívtuk – há-
tulról tartotta, ölelte. Sikoltva, nevetve su-
hant a metszô hidegben és éjfekete ûrben. 
Termoszból ittuk az átgôzölt rumot. Akkor 
még nem voltak kültelki éjjeli kocsmák. 
Egy behavazott játszótéren, „Viva la Re-
volución!”, éltettük Allendét és az oda lett 
for radalmat. Nagyjából ennyi volt a vesz-
ter nekbôl merített spanyoltudásom. Meg 
az „amigos”. Nagyon berúgott. Reméltem 
késôbb, hogy nem szenvedett, pont szíven 
találták, mint egy indiánregényben. Ango-
lul csak pötyörészett, magyarul se nagyon 
tanult meg. Nem tervezett hosszú idôre. 
Úgy képzeltem, esténként otthon ízekkel, 
szagokkal, simogatással értették együtt és 
egymást mélyen és valóban. Vagy szeret-
kezés után kikönyökölnek az ablakba, el-

azért összefog a rokonság, és mindig ösz-
szehordanak nekik annyi fát, hogy ne fáz-
zanak. Ha kifogy, átköltöznek egy-két hétre 
valakihez, azután vissza. Megszokták egy-
mást. A fiatalabb, a Márá alig tud magyarul, 
beszéd helyett gyakran megsimogatja a ha-
jam. Alig ér fel. Nehezen mozog a kilóktól. 
Súlyos diabétesz. Ha áttipeg a kerten, azon-
nal leül, levegô után kapkod, cefetül zihál. 
Mondom neki: „Máró! (van vokatívuszuk) 
Le kéne fogynunk!” Aztán csak nevetünk 
együtt és egymáson, tunkoljuk a kemencé-
ben sütött kenyérrel a zsírban sült paprikát. 
Húsvétkor lett egy kis pénzünk, telipakol-
tunk nekik egy kosarat. Délután átjött az 
egyik unokája. Már férjes asszony, három 
gyerekkel. Felsepert, mosogatott, ki su vic-
kol ta az egész házat. Hiába mondtam ne-
ki, hogy sértés. Inkább ne csinálja. Néhol 
kis vaspadok állnak a há zak elôtt. Kiülnek,

nézegetik, ahogy a gyerekek sétálnak fel-alá (nemigen van mást tenni), vagy ahogy 
a menô csá vó bôgeti felturbózott Ladáját a Petôfi utcán. Egyszerû és szép. Csak csa-
varogni. Sopánkodtak, megint volt verekedés. Nôügy. Nem esett komoly sé rülés. Egy
kicsit megtanultam a Braille-t is. Vastag, 
merített papírokra böködtem ki neki a ver-
seket, fôként szamizdatot, akkoriban ki-
adott oroszokat. Olyanokat, amelyekben 
sok a mozgás és az érintés, hogy biztosan 
értse. Sajnos néha csak utólag jutnak eszem-
be a jó ötletek, akkor, amikor már meg-
haltak azok, akikre kitaláltam. Játszhattunk 
volna mi is ízekkel, szagokkal. Jeszenyin 
napsütötte szénaillat, a tej, az istálló szaga. 
Vagy az, amikor homokszem kerül az étel-
be, ráharap az ember, és megkarcolja a fo-

srácot lefújtak gázsprével. Könnyû testi sér-
tésnek számít, ezért feljelentés, bírósági 
ügy lett belôle. Ilyenkor mindenki össze-
szalad, így hát a nagy barom ügyészség a 
fél falut beidézte tanúnak. A Márá orvosi 
papírokkal mentette ki magát. Nehezen 
megy már neki a buszozás és a lépcsôjárás, 
az anyját sem hagyhatja magára. Fôként a 
fiatalok mentek. Mondták, mi volt, ki kezd-
te. Meg hogy csak pár pofon és kiabálás. 
Fél év felfüggesztett. Úgy osztogatják, mint 
a savanyúcukrot. Az elsôrendû vádlott rend-
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gát. Paszternak friss, esôverte föld, ahogy a 
lábujjak között átbuggyan a sár, Man del-
stam néha szegfûszeg, néha kesernyés man-
dulaíz. Így biztosan többet értett volna 
be  lôle. Nem történt meg. Kazetták százain 
hall gatta végig a klasszikusokat, a Háború 
és békét, a Mester és Margaritát, közben haj-
bókolt a vakok szokása szerint, mint az öreg 
zsidók a Siratófal elôtt. Kérdeztem, mit lát 
belül, hogyan képzeli el az arcokat. Azt 
mondta, Bulgakov nagyon tapintható, de 
a Tolsztoj messzi, csak gondolni tudja, nem 
éri el a kezével. Pár évig jogtanácsos volt 

ôrnek készült (mindenfelé toborozzák óri-
ásplakátokon). Most már semmi sem lesz 
be lôle. Korholtam: „te marha, ha nem szállsz 
el két évvel ezelôtt, már befejezhetted volna 
az iskolát”. Csak bólogatott. Aztán a Má-
rá éknál kikapcsolták a villanyt. Februárban. 
Búslakodva ültek a sparherd résnyire nyi-
tott ajtaja elôtt, tanácstalanul. Átvittünk 
egy doboz mécsest. Még halottak napjáról 
maradt. Nagy ünnep az errefelé, olyan a 
temetô, akár az operabál, fényárban úsz-
nak a sírok és a halottak. Három nap múl-
va visszakötötték. Mentegetôzött a szerelô,

egy vállalatnál. Bíró szeretett volna lenni, 
amin sokat röhögtünk. Mulatságos dolog 
egy vak bíró. Be se kell kötni a szemét. Egy-
szer felolvastam neki a Cyranót. Majd nem 
az egészet. Idônként megböködtem, hogy 
nevessen. Fôleg a szomorú verseknél. A szü-
lei kikupált proletárok. Moszkvában tanul-
tak diplomáciát, ott is jöttek össze az egye-
temen. Rám eleinte rossz szemmel néztek, 
be se nagyon engedtek, ha felmentem hoz-
zá, mindig azt mondták, most nem ér rá, 
tanulnia kell. Idôvel rájöttek, nem akarok 
rosszat. Ôk a munka miatt nem nagyon 
tudtak vele törôdni, mi pedig olykor nap-
hosszat császkáltunk, dumáltunk. Mégis-
csak volt vele valaki. Játszottunk egymás 
érzékszerveiben. Én bekötött szemmel 
tapogattam, és próbáltam az érzéshez a 
szókincset kitalálni. A sötétség semmit sem 
jelent annak, aki sohase látott. Maga a lét. 
Benne a szó a zsarátnok, s ha felreppen 
valahol, akkor az elme elindul arrafelé.

elnézést, tévedtek, valami elírás miatt tör-
tént az egész. Egy keresztelôn a Tétá éne-
kelni kezdett teljesen magától, váratlanul. 
Valami régi nyelven, amit a fiatalok már 
csak félig-meddig értenek. Éppen az egyik 
kemény gyerekkel ittam. Nagy bunyós. Azt 
mondta, kedve lenne hozzá, hogy össze-
törje az állkapcsomat. Csak úgy poénból. 
Helyeseltem: sosem árt pár hét lazítás, ne-
kem a kórházban, neked az elôzetesben. 
Lesz idônk kipihenni egymást és a melót. 
Aztán az öregasszony dalától elsírta magát, 
és beismerte, hogy igazából szeret és tisztel, 
be is bizonyítja, csak mutassam, kit verjen 
meg a vendégseregbôl, és ô azonnal „meg-
csinálja” a kedvemért. Csitítgattam, hogy 
senkit sem kell bántani, inkább igyunk még 
egy sört, és hallgassuk a Tétát, késôbb majd 
elmeséli, mirôl énekelt. Néha elgondol-
kodom az életrôl. Anyám a vége felé már 
 na gyon értette, hogy milyen. Azt mondta, 
olyan, mint a jó könyvek, szomorú és szép.

A temetésén nyolcan voltunk a ravatalozóban, öt családtag és három itteni barátom. 
Elkísértek, mondták, nem jó, ha egyedül megy az ember ilyenkor. Középen állt az urna 
a pulpituson, fehér csipkekendôvel letakarva. Tisztára úgy nézett ki, mint a kehely az 
úrvacsorán. Semmi pap, anyám nem akarta. A bérszónok elôre nyomtatott papírról 
olvasta fel a búcsúztatót, és többször is hibás néven emlegette a gyászolókat. Talán el-
keverte az adatokat. Az urnárium mûkô fedelére nem vésték fel sem a nevét, sem a 
dátumot. A legidôsebb unokája akarta így. Már férjes asszony. Jártam egyet a temetôben. 
Az is dombon van. Éppen rálátni a kivilágított kôolaj-finomítóra. Gondoltam, jó helye 
lesz itt. Minden éjjel fényárban úsznak a sírok. Utána semmi halotti tor. Könnyesen 
váltott puszik, majd bevágtuk magunkat az autóba. Kétszáz kilométer, haza kellett ér-
jünk még emberi idôben. Ki kellett aludjam magam, mert másnap nehéz napom volt.
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Nemigen érti az ember, mitôl ébred a vágy 
egy halálraszántban egy csúnya, elhízott és 
vak lány iránt, aki sohase látta, mindig csak 
gondolta magát. Winnetou után nem lett 
többé senkije. Utána halt, lassan és komó-
tosan. Akkor már nem Pesten éltem. Vet-
tünk Borsodban egy tanyát, kiköltöztem a 
jó büdös francba, mert nemigen ízlett a há-
zas élet, és úgy tûnt, nem ér véget a rend-
szer egyhamar. Mesélték, elesett a metrón, 
és a mozgólépcsô bedarálta az ujjait. Pedig 
oda van szerelve valami fémfésû vagy mi a 
lófasz, ami ezt kivédi. Neki mégis sikerült. 
Hosszú idôre kórházba került, azután ott-
hon, csendben és sötétben. Olvasni se tu-
dott többé. Másodszori megvakulás. Ujj-
be gyek helyett csonkok és hegek. Végül ki-
újult a mindvégig lappangó áttételes, ami 
születése után a szemét kiette. Elvitte pár 
hónap alatt. Ez van. Nincs más. Évekkel a

Vendégek elôtt tilos a szexrôl beszélni. Pont 
ezért gyakran csinálom. Megcsipkedem a 
párom, és eljátszadozom a szavakkal. Per-
sze, hogy a Tétá elneveti magát. Barna bôre 
elpirul, fogatlan szája elé kapja a kezét. 
Rátetováltatta a férje nevét még akkortájt, 
amikor születtem. Ketten a sógorral Kom-
 lóra, Pestre ingáztak a nagy építkezések 
idején. Abból lett a ház is, amit elvitt az 
adósság. „PETI” vagy „FERI”. Alig olvas-
ható betûk a ráncok között. Tintával, ko-
rommal szokták csinálni a kézfejre vagy az 
alkar belsô felére. Néha a nevet egy szív 
veszi körül. A páromnak is volt, de mikor 
három év után otthagyta a részeges urát, 
savval kimaratta. Citrompótlót kell mélyen 
a bôrbe dörzsölni. Most heg van a helyén. 
A Tétát tisztes öregségszag lengi körül. 
Minden virrasztáson ott van, ilyenkor mel-
lé ülök, és csak nézünk magunk elé. A két

halála után néhányan összejöttünk Óbu-
dán, ahol laktak. Tartottunk egy amolyan 
kiütôs rekviemet. Mikor a kocsmákból ki-
fogytunk, kocsisbort ittunk a Fi la tori-gát-
nál. A kiürült üvegeket a Duná ba do bál tuk, 
és próbáltuk felidézni, mi mindent csinált. 
Nem sok minden jutott eszünkbe. Talán 
a szánkózás, de ott meg csak én vol tam 
egyedül. Valaki körbeadott egy spang lit 
is, de nem jött be. Hideg volt, lekéstük az 
utolsó HÉV-et, nem is emlékszem már, 
hogyan jutottunk haza.

öregasszony egyszer elmondta, hogy nem 
a haláltól félnek, hanem hogy nem jutnak 
az égbe, itt kell maradjanak, és vissza kell 
járniuk. Azt tanácsoltam, várjanak a sírban, 
míg elered a zápor, és ússzanak fel a menny-
be egy esôfonálon, így, ha voltak is bûneik, 
kijátszhatják az Istent, nem veszi észre ôket 
a sok esôcsepp között. Meg különben sem 
láthat mindent, annyian hal nak meg na-
ponta a világon. „Tács má!” (Hall gass!) 
– rám ripakodtak. Nem tûrik az ilyen fur-
csa beszédet. 

Bûneik a szegények bûnei. Egyszer elhívtam két ismerôst, hogy nézzük meg az Andrej 
Rubljovot. Aprócska tabáni mozi, voltunk vagy húszan. Utána szememre hányták, hogy 
megbánták a dolgot, nem érte meg végigkínlódni azt a sok unalmat és szenvedést azért 
a kis örömért. Mikor a végén megkondul a harang, és a fekete-fehérbôl kiszínesednek 
az ikonok. Mondtam, nekem mindig bejön. Ha lesz legközelebb, nézzék úgy, mintha 
két történet lenne, az egyik hátulról halad elôre, a másik az elején indul, és a végén ér 
véget. Moziban próbálják, mindig kevesen vannak rajta, és mindig szövôdik a többiek-
kel valami szótlan, csak tekintetekkel kötött barátság, akiket sohasem látnak többé, 
éppen úgy, akár a halottakat. Egyébként semmi gáz, bocs, ha nem jött be, ez van, nincs 
más, menjünk, és igyunk egy sört a közelben valahol.


