
512 • M arton Tamás: Novellák

KÖNNYCSAP

Megtaláltad a könnycsapot, ahonnét 
a kamasz összeszorltott fogakkal elszaladt 
a legutolsó verés után, a legelső karóra 
ott maradt, üvege az apai szlj 
csatjától darabokra tört. Megtaláltad 
a könnycsapot, de nem tudod kinyitni.
Csapkodod a csótányokat a zuhanyzóban.
Egyetlen rozsdás könnycsepp a szempilládon. 
Egyetlen hold süt a Palais Royal szökőkútja felett. 
Ketten fekszenek melletted, a Szűz és az Indiánnő, 
de neked a harmadik hiányzik.
Mért nem érzel semmit, nikotinszagú lovag?
„Nagy fájdalmat érzek. Aki már nem szeret, 
a harmadik maszkokat feltéve látogat, 
csatos szlj kezében, elvezet a könnycsapig.”

NOVELLAPÁLYÁZAT

Marton Tamás

A LOVAKAT BETÖRIK, UGYE?

Délelőtt volt, nagyon hideg, vakító nap. Maga előtt egy cserepes virágot tartva egy 
tizenéves lány ugrott le a buszról a külvárosi szociális otthon előtt. Piros kabátban volt, 
szőke szöghaja dúsan omlott a vállára csúcsos sapkája alól (ilyet viselt minden lány 
abban az évben). Egy pillanatra megállt a tüskés sövény mellett, amellyel a város éke- 
sltette az otthont, aztán lassan továbbment a fehérre mázolt téglaépület felé, amely 
úgy ragyogott a téli verőfényben, mint egy óriási jégtömb. Amint tétován fölfelé lép
delt a lépcsőn, az apró cserepet egyik kezéből a másikba csúsztatgatta, aztán le kellett 
tennie, hogy levegye egyujjas kesztyűjét és kinyissa a súlyos ajtót.

-  A cserkésztáborból jöttem... meg kell látogatnom egy öreg nénit -  mondta a nő
nek, aki fehér köpenyben, fehér nadrágban, fehér bokazokniban és fehér klumpában 
fázósan görnyedt az asztal fölé, rövidre nyírt haja égnek meredt a feje tetején. Mariann 
nem árulta el a nőnek, hogy ez a látogatás legalább három pontot jelent számára a 
pontversenyen.
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-  Ismerősöd valamelyik lakónk? -  kérdezte az ápolónő. Egyik szemöldökét felvon
va, férfiasán beszélt.

-  Valamelyik öreg néni? Nem, de... nem számit, akármelyik megteszi -  hebegte Ma
riann. Szabad kezével a füle mögé tűrte fürtjeit, mintha a fizika házi feladatnak gyür- 
kőzne neki.

Az ápolónő rándított egyet a vállán. -  Szép multiflora cinerariát hoztál -jegyezte meg 
gépiesen, miközben végigdübörgött a folyosón, hogy kiszúrjon valakit.

Régi, hepehupás linóleum borította a padlót, Mariann úgy lépdelt, mintha hullá
mokon járna, de az ápolónő nem zavartatta magát. A folyosón olyan szag volt, mint 
valami műszer belsejében. Néma csend uralkodott a házban, míg hirtelen az egyik 
ajtó mögött egy idős hölgy bégetésre emlékeztető hangon meg nem köszörülte a tor
kát. Ez döntésre bírta a nővért. Abbahagyta a menetelést, előbb kinyújtotta a karját, 
behajlította a könyökét, majd csípőből előrehajolt, hogy szemügyre vegye csuklójára 
szíjazott karóráját, aztán két erőteljeset koppantott az ajtón.

-  Mindegyik szobában kettő van -  vetette hátra a nővér a válla fölött.
-  Két micsoda? -  kérdezte Mariann gondolkodás nélkül. A bégetésszerű hang már- 

már megfutamodásra késztette.
Egy idős nő nyitotta lassú, darabos mozdulattal az ajtót, és amikor megpillantotta 

a nővért, furcsa mosolya vészjósló fintorrá torzult az arcán. A nővér erős, türelmetlen 
karja elfordította Mariannt, aki egy másik idős hölgy profilját pillantotta meg, ő még 
öregebb lehetett, a takaró alól szinte ki sem domborodva feküdt az ágyán, a fején há
lósapka, a paplan állig fölhúzva.

-  Látogató -  harsogta a nővér, és a következő pillanatban már a folyosón masírozott.
Mariann torka elszorult, két kézzel fogta a cserepes virágot. Az idős nő, továbbra

is rettenetes mosolyával az arcán (amely az üdvözlés mosolya volt), várt... Talán szólt 
is valamit. Az ágyban fekvő idős hölgy biztosan nem szólt semmit, nem is nézett oda.

Mariann hirtelen egy madárkarmot pillantott meg a levegőben, feléje kapott, és 
fehér sapkáját lerántotta a fejéről. Ugyanabban a pillanatban egy másik karom húzta 
befelé a szoba közepére, majd a következő szemvillanásban az ajtó bezárult mögötte.

-  Az én kis, az én kis, én kis... -  mondta az idős nő mellette topogva.
Mariann körülbarikádozva állt egy ágy, egy mosdóállvány és egy szék között; az 

aprócska szobába túlontúl sok bútort zsúfoltak. Mindenből nedvességszag áradt, még 
a puszta padlóból is. A fonott szék támlájába kapaszkodott, az is nyirkosnak tűnt, és 
igen rozoga volt. A szíve egyre lassabban vert, a keze egyre hidegebb lett, nem hallotta, 
az idős hölgyek szóltak-e egyáltalán hozzá. Nem látta őket elég tisztán. Milyen sötét 
volt! A függöny behúzva, az egyetlen ajtó csukva. Mariann a plafont bámulta. Olyan 
volt, mintha fogságba esett volna egy rablótanyán... és hamarosan megölnék.

-  Hogy a mi kislányunk legyél, ugye azért jöttél? -  kérdezte az első rabló. Aztán 
valamit kikaptak Mariann kezéből -  a cserepes virágot. Addig a cserepet tartva álldo
gált határozatlanul.

-  Szép virágok -  mondta az idős nő.
Ekkor az idős hölgy az ágyban megköszörülte a torkát, és így szólt: -  Nem szépek. 

-  Közben nem nézett fel, de a hangja határozottan sípolt.
Mariann hirtelen a szék elé lépett, és lerogyott rá.
-  Szép virágok -  hangsúlyozta az első idős nő. -  Szépséges, szép, szép...
Mariann azt kívánta, bárcsak visszakaphatná a cserepet egy pillanatra -  elfelejtette

megnézni a növényt, mielőtt elvették tőle. Milyen lehetett?
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-  Bűzgaz -  mondta a másik öreg hölgy élesen. A homloka fehéren domborodott, 
a szeme piros volt, mint egy birkáé. Most Mariannra irányította tekintetét. A hangja 
megint elfátyolosodott: -  Ki vagy? -  bégette.

Meglepetésére Mariann nem emlékezett a saját nevére. -  Cserkészlány vagyok -  
mondta végül.

-  Vigyázz a bogarakkal -  mondta az idős hölgy birkahangon, nem szólva senkihez 
konkrétan.

-  A múlt hónapban is járt nálunk egy -  mondta az első nő. Egy birka vagy egy bogár? 
-  tűnődött Mariann álmatagon, székébe kapaszkodva.

-  Dehogy járt! -  kiáltotta a másik hölgy.
-  Dehogynem. Felolvasott a Bibliából, nagyon élveztük! -  süvöltötte az első.
-  Ki élvezte! -  mondta az ágyban fekvő hölgy. A szája váratlanul kicsi lett és szomorú, 

mint valami kis állaté.
-  Mi élveztük -  erősködött a másik. -  Te élvezted, én élveztem.
-  Mi mind élveztük -  mondta Mariann öntudatlanul.
Az első nő épp befejezte a műveletet: a cserepes virágot egészen magasan helyezte 

el, a ruhásszekrény tetején, ahol alig lehetett lentről látni. Mariann eltűnődött, hogy 
a csudába tudta odatenni, hogy a csudába ért fel olyan magasra.

-  Nem szabad az öreg Annus nénire figyelni -  mondta az első hölgy a lánynak. -  
Ma nincs jól.

-  Befognád a szád? -  szólt a birkahangú az ágyból. -  Jól vagyok.
-  Mesélhetnék rólad!
-  Csak egy pillanatig maradhatok... tényleg, csak egy pillanatig -  vágta közbe Ma

riann. A padlót bámulta, és arra gondolt, ha rosszul lenne, biztosan kiengednék innét.
Az első nő körülményesen leült egy hintaszékre -  még egy bútordarab! -, és hin

tázni kezdett. Egyik keze csontos ujjaival egy kopott brosstűt tapogatott a mellén.
-  Milyen az iskola? -  kérdezte.
-  Nem tudom... -  válaszolta Mariann. Próbált gondolkodni, de képtelen volt.
-  A virágok gyönyörűek -  sóhajtotta az idős nő. Úgy tűnt, mintha egyre gyorsabban 

hintázna. Mariann nem értette, hogy hintázhat valaki ilyen gyorsan.
-  Rondák! -  jelentette ki az ágyban fekvő hölgy.
-  Ha virágot is hozunk... -  kezdte Mariann, aztán elhallgatott. Majdnem elárulta, 

hogy ha a cserkészek virágot is visznek a szociális otthonba, akkor arra a látogatásra 
még egy plusz pont jön, ha pedig Bibliát is visznek magukkal, és felolvasnak az idős 
hölgyeknek, az duplán számít. Az idős nő egyébként nem figyelt: hintázott, és a má
sikat nézte, aki meg őrá bámult.

-  Szegény Annus néni nincs jól. Gyógyszert kell szednie, látod? -  mondta horgas 
ujját az éjjeliszekrényen sorakozó fiolákra irányítva. Olyan magasra hintáztatta magát, 
hogy a szürke mamuszba bújtatott lába elemelkedett a padlóról, mint egy kisgyereké.

-  Nem vagyok betegebb, mint te -  szólt a hang az ágyból.
-  Jaj, dehogynem!
-  Csak több eszem van, mint neked, ez minden.
-  Épp az ellenkezőjét beszéli, amikor ti idejöttök -  mondta az első idős nő váratlan 

bizalmaskodással. Egyetlen toppantással megállította a hintaszéket, és Mariann felé 
hajolt. A karja előrelendült, mint egy petúnialevél.

-  Elhallgass, te, elhallgass! -  kiáltott rá a másik.
Mariann mereven hátradőlt a székben.
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-  Amikor akkora lány voltam, mint te, iskolába jártam meg minden -  közölte ugyan
azon a bizalmaskodó, rosszmájú hangon. -  Nem itt, egy másik városban...

-  Csitt, te! -  kezdett rá a beteg hölgy. -  Nem jártál te soha iskolába. Soha, soha! 
Nem voltál te soha semmi, csak itt. Sosem születtél meg! Nem tudsz te semmit. Üres 
a fejed, üres a szived, a kezed, üres az az ósdi fekete erszényed, még azt a vacak kis 
dobozt is üresen hoztad, megmutattad nekem. Mégis fecsegsz, fecsegsz, fecsegsz, fe
csegsz, fecsegsz csak egyfolytában, amig bele nem bolondulok! Ki vagy te? Te idegen, 
te jöttment! Hát nem tudod, hogy jöttment vagy? Tehetik ezt egy emberrel: idekül- 
denek egy idegent, hogy fecsegjen, hintázzon és megőrjitsen a locsogásával? Hogy 
várják el, hogy kibirjam ezt nap mint nap, éjjel-nappal, szakadatlanul ugyanabban a 
szobában egy rettenetes öregasszonnyal... mindörökre?

Mariann látta, hogy a fekvő öregasszony csillogó szeme feléje fordul. Ez az öreg
asszony kétségbeesett és számitó tekintettel fürkészi ot. Apró ajka hirtelen kinyilt, fél
kör alakban műfogsor és műiny villant elő.

-  Gyere ide, mondani akarok valamit! -  suttogta elhaló hangon. -  Gyere ide! -  Ma
riann reszketett, a szive majdnem megállt.

-  Ugyan, Annus, Annus -  mondta az első nő. -  Ez nem illő. Tudod, mi a baj Annus 
nénivel ma? -  О is Mariannra nézett, egyik szemhéja lejjebb lógott a másiknál.

-  Mi a baj? -  ismételte a gyerek bután. -  Mi a baj vele?
-  Hát dühöng, mert ma van a születésnapja! -  mondta az első nő, és megint hintázni 

kezdett, elégedetten maga elé gügyögve, mivel megválaszolta az önmagának feladott 
rejtvényt.

-  Nem igaz, nem igaz! -  rikácsolta a beteg az ágyból. -  Nem ma van a szüle
tésnapom, senki sem tudja, mikor van, egyedül én, és légy szives, hallgass el, ne szólj 
egy szót sem, vagy tényleg megbolondulok! -  Megint Mariann felé forditotta a tekin
tetét, és lágy, fátyolos hangon rebegte: -  Amikor a legrosszabb jön, csöngethetek ezzel 
a nővérnek. -  Egyik kezét előhúzta a takaró alól -  vékony, áttetsző kéz, hatalmas fekete 
foltok -, és reszkető ujjával egy kapcsolóra mutatott a fiolák között.

-  Hány éves? -  kérdezte Mariann hangtalanul. Most teljesen közelről láthatta az 
idős hölgyet, és hirtelen minden oldalról, mintha álmodná. Egy pillanatra eltűnődött 
az idős hölgyön, mintha nem volna más tűnődnivaló a világon. Először történt vele 
ilyesmi.

-  Azt nem mondom meg!
A párnán nyugvó apró arc, amely fölé Mariann hajolt, lassan elmerült. Gyenge, 

szipogó hang hallatszott. Olyan volt, mint egy kisbárány siránkozása. Mariann egészen 
közel hajolt, dús szőke haja előrelógott.

-  Sir! -  fordult fényes, égő arccal az első idős nőhöz.
-  Hát ez Annus! -  mondta az idős nő gonoszkodva. Mariann fölugrott, és az ajtó 

felé indult. A madárkarom másodszor is majdnem megérintette a haját, de nem volt 
elég gyors. A kislány fölvette a sapkáját.

-  Hát ez egy igazi látogatás volt -  mondta az idős nő követve Mariannt végig a fo
lyosón. Aztán hirtelen hátulról megragadta a gyereket éles karmaival. Szánalmas, ma
gas hangon siránkozni kezdett: -  Jaj, kislányom, nincs egy kis pénzed, amit megoszt
hatnál egy szegény öregasszonnyal, akinek semmije sincs? Nincs semmink az égadta 
világon! Csak egy kis süteményrevalót, kislányom, csak pár forintot... -  Mariann ki
tépte magát az öreg karmok szoritásából, vissza sem pillantva futott végig a folyosón, 
még az ápolónőre sem nézett rá. A nővér a szokásos mozdulatsor után ellenőrizte az
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időt, majd gépiesen feltette a kérdést, amelyet minden látogatónak feltesznek: -  Nem 
marad nálunk ebédre? -  Mariann nem válaszolt. A súlyos ajtónak feszült, és kint ter
mett a fagyos levegőn, futott le a lépcsőn.

A tüskés sövény mellett lehajolt, és fürgén, észrevétlenül előkapott egy piros almát, 
amit még befelé menet rejtett oda.

Szőke haja, piros kabátja, meztelen térde szinte világított a napfényben, amint az 
utcán csörömpölve érkező busz felé rohant.

-  Várjon! -  kiáltotta. És mint valami vezényszóra, a busz csikorogva megállt.
О fölugrott, és nagyot harapott az almából.

NOVELLAPÁLYÁZAT

LES BÄTARDS

„I went to the woods because I  wished to live 
deliberately, to front only the essential facts 
o f life and see i f  I  could not learn what it had 
to teach. ”

(Henry David Thoreau)

Az Indiai-óceán fölött lenyugvó nap az egyik legcsodálatosabb látvány, amelyben va
laha részesültem. Nézni a tüzesen alászálló égitestet, amint az eget fantasztikus, folyton 
változó fényjátékká változtatja: touchant et profond -  exploring the farthest Indies.

Sokszor láttam ezt a jelenséget. Szinte minden este ott ültem azon a kedves helyen 
a parton, arccal a tenger felé. Meg voltam róla győződve, ha sikerül eléggé elcsende
sednem, meghallhatom azt az elhaló, már-már hallhatatlan szisszenést, amikor a nap 
legalsó pereme megérinti a távoli vizeket.

Ez az este mégis másképp alakult. A napnak ezt a részét rendszerint egyedül töl
töttem, de ma valaki úgy döntött, hogy mellém szegődik. Átvágott a végtelennek látszó 
fövenyen, és csendben leült mellém. Nem tudom, mekkora utat tehetett meg, vagy 
mennyi ideig tartott, hogy elérje ezt a helyet. Azt sem tudom, mi a neve, vagy egyál
talán van-e neve. Úgy gondoltam, „kutyá”-nak hívom majd, mivel az volt.

Hogy ő kutya, én pedig ember vagyok, arányában jelentéktelen megfigyelésnek 
tűnt ahhoz képest, amit szemléltünk. Miután udvariasan egymásra pillantottunk, in 
lieu of verbal greeting, csöndben ültünk, és az eget néztük, amint az fény- és színszim
fóniáját játszotta.

Talán fél óra telhetett el, és már be is sötétedett. A kutya még mindig mellettem
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ült, a tenger felé nézett. Bár éjszaka volt, a hold és a csillagok fényénél tisztán láthat
tam. Világosbarna korcs volt, úgy fél méter magas vállban, a feje labradorforma. Nyil
vánvalóan ki volt éhezve, és orvosi kezelésre szorult. Gennyes seb tátongott az oldalán, 
biztosan valami ellátatlan sebesülés következménye, amelyet egy másik kutya vagy em
ber okozott. Az ilyet nevezik rühes dögnek. Több ezer hasonló kutya él szerte Indiá
ban, ahol az embereknek nincs mit enniük, ezért ezek az állatok kénytelenek gondos
kodni (úgy-ahogy) önmagukról.

Ma sem tudom, miért szegődött mellém. Nem kunyerált élelmet, még ha szüksége 
lehetett is rá. A szeme mintha azt mondta volna: -  I  am content with your companionship 
for this short time. Ott ültem hát vele, mígnem ideje lett távoznom, és szétváltunk.

Másnap szokás szerint forró, párás nap volt. A párás levegő mindenféle baktérium 
melegágya. Egy kisebb vágásból vagy horzsolásból is nagy baj lehet megfelelő kezelés 
nélkül. Ezért amikor észrevettem, hogy a szandálom bőrszíja földörzsölte a bőrt a láb
ujjamon, azonnal egy patikába siettem. Az indiai patika zavarba hozó hely: telis-tele 
különböző országokból származó gyógyszerekkel és másutt tiltott hazai orvosságokkal 
és „szerekkel”.

Mondtam a patikusnak, hogy vágásra-horzsolásra való antibiotic ointmentre van 
szükségem. Előszedett egy kisebb, francia szöveggel teleírt dobozt. Feltételezve, hogy 
érti a dolgát, megvettem a gyógyszert, és távoztam.

Később vettem egy kis harapnivalót, és visszatértem a partra. Felfedeztem egy nyil
vános vízcsapot, és a közelében telepedtem le, hogy lemoshassam a lábam, mielőtt az 
ointment és a gézkötés felhasználásához fognék.

Amikor kinyitottam a dobozt, angol nyelvű használati utasítást találtam: „For vete
rinary use only” -  ez állt rajta, majd felsorolták, mi mindenre való a szer, de a lábammal 
kapcsolatban egy szó sem. Ebben a pillanatban föltekintettem, és megláttam előző esti 
látogatómat, nehézkesen vágott át a felforrósodott fövenyen. Napvilágnál sokkal rosz- 
szabbul nézett ki, a hőség és a legyek gyötörték. Kíváncsi voltam, vajon odajön-e hoz
zám. -  Hey, dog -  kiáltottam, -  come here. Yes, that's it, over here, c'mon boy. -  Amint meg
hallotta, hogy őt szólítom, elindult felém. Bon chien. Elég szokatlan viselkedés egy olyan 
állattól, akit kerülnek az emberek, de ő csakjött, és leült a testem vetette apró árnyékban.

Etellel kínáltam. Megette. Itallal kínáltam. Megitta. Aztán azon kaptam magam, 
hogy az oldalán tátongó sebet vizsgálom. Emiatt volt beteg, és nem tudott megküzdeni 
a fajtájabeliekkel az élelemért. Pontosan egyik eset a listán! Igen! Ez az. A vásárolt 
ointment nem nekem kellett.

Aztán hogy mi történt, nehéz megérteni. Ez a félig-meddig vadállat hagyta, hogy 
lemossam és bekötözzem a sérülését. Nem morgott, nem mutatott félelmet, hanem 
ott állt nyugodtan, amíg megtettem, amit szükséges volt, pedig biztosan fájdalmat oko
zott neki. Befejeztem a kötés rögzítését, lágyan megveregettem a fejét, és kijelentet
tem: -  There, you're all done. I  expect you'll have that off in two minutes. -  Tévedtem. Még 
egyszer felnézett rám, és elindult abba az irányba, amerről jött, feltehetőleg, hogy ár
nyas helyet keressen, ahol lefekhet.

Többet sosem láttam. Bár hallottam a többi európait róla beszélni: „Egy pasas ellátta 
azt a féldög sárga korcsot, már semmi baja. Kellemetlenkedik, mint a többi bitang.”

Nem tudom, miért ült mellém az első éjszakán. Nem tudom, a patikus miért téve
dett, hiszen olyan sok más európainak volt szüksége gyógyszerre hasonló esetekben. 
Nem tudom, miért volt a parton a déli verőfényben, amikor a föveny túl forró volt 
ahhoz, hogy járni lehessen rajta, de ott volt.
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Mindeme látszólagjelentéktelen események következtében tovább élhetett, amikor 
a halál, úgy tűnt, küszöbön áll. Nem látok benne semmi szándékot, de tudom, hogy 
lennie kell. Amikor odaült mellém a parton azon az éjszakán, éreztem, hogy a létének 
oka van, és ez éppolyan fontos, mint a sajátom. És még ha nem értem is ezeket az 
okokat, vagy tudom, mifélék, ugyanolyan kitapinthatók, mint az Indiai-óceán fölött 
lenyugvó nap, és ugyanolyan fontosak, mint a hatalmas planéták járása.

Gyanítom, о többet tud ezekről a dolgokról. Mindkét találkozásunk alkalmával én 
lepődtem meg, nem ő.

The truth arrives disguised; therein the sorrow lies.

Koltai Gábor

LOVAGKOR VÉGE

„Nos, az a nap, 
amikor a lovak 
oldalnézetbe felsorakoznak.

Megállunk itt, 
sorba mind, 
szobor lovagrend, 
sisaklevéve,
s a lovak mind elügetnek.

És elügetnek 
harapós lovaink 
egy távoli csatatérre, 
mi állunk sisaklevéve, 
lovagkor vége.”

(Bereményi Géza)

1

Mondják, amikor az öreg La Mancha-i hidalgó már a halálos ágyán feküdt, Isten nagy 
kegyelemben részeltette, s ő világos elmével így szólt a körülötte állókhoz: „Jó uraim, 
tudtukra kell adnom, hogy én már nem Don Quijote de la Mancha vagyok, hanem Alonso Qui- 
jano, akit ennek előtte jónak neveztek tisztességes életéért. Ellenségévé lettem Amadís de Gaulá- 
nak, s számomra már gyűlöletesek a kóbor lovagságról szóló útszéli történetek. ”

Az öreg hidalgó utolsó szavaival csatlakozott ahhoz a népes táborhoz, amely ellen 
egész életében küzdött; azokhoz, akik szerint kóbor lovagok nem léteznek, és soha 
nem is léteztek. Álláspontja érthető; vándorlásai során azt tapasztalta, hogy a törvé
nyek, amelyekben hitt, nem működnek, s ezt rajta kívül (talán egy elmés, ámbátor 
együgyű kecskepásztor kivételével) mindenki belátja. A csodák és románcok világa 
összeomlott, ha ugyan létezett, s helyét egy józanabb világ foglalta el a maga nem ke


