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Gábor Miklós

A SZIGET
Impresszionista leltárféle

Hát megjöttünk Firenzéből, ismét itt ez a szomorú, ez a Dávidok nélküli züllött város, 
itt ez a ködös utca. A pénztárak, ahol sorban állunk, szürke ruhás színészek, ahol alá
írunk, odaírjuk a személyi igazolványunk számát is, és meghajolva az alacsony ablak 
előtt várjuk, hogy a semmit érő pénzt kidugja nekünk a kis lyukon az a kéz. Az utcán 
kocsishangok. Míg baktatok egyik munkahelyről a másikra, egyik pénztárból a má
sikba, hogy felszedjek némi pénzt, a munkabéremet, azt gondolom, hogy jó  ez, ha az 
ember ilyen egyszerű ellenséget talál, m int egy ország! Hogy rendbe szedi az embert 
az ilyen harag! Milyen könnyen találunk szövetségest a halottak közt, akik valamikor 
zenéket írtak! (Mert míg ezt írom, a rádióban szép zene szól, szép régi zene.)

Ez a meleg éjszaka... előbb egy nő cipője már végigkopogott odakinn az aszfalton, 
a távolban m ár megindultak a villamosok, m ár egy-egy autó szélfúvásszerű suhanása 
is jö tt és elhalt -  de csak mellékmondatként jegyzem e tüneményeket, m ár nem ér
demelnek igazán új bekezdést, az impressziók hitele veszendőben -  holott csak arra 
vágyom: az impresszionizmusra.

Itt a leltár:
Először: a szobor, az a szemérmeden szobor a sarjadzó szigeten, kissé aífektált mé

labúban az a pucér leányka, műnádak, műhalak, műkövek, gondozott m últ művi úton 
fenntartott jelenében, fekete bronzakt a műrózsás műtavon, a kertészek ültette sás 
mozgásában mozdulaüanul, század eleji pestí úrilány lúdbőrző feneke a hideg kövön. 
Ahogy a fülledt szecesszió odahelyezte. A zárt hálószobák aktjai közül egy. Lábánál a 
háziállat aranyhalak szolgálatkész csillanásai, a sétálók lusta tekintetei közt is elhagyot
tan, zavartan, magányos kamasz lány.

-  Kiülnél meztelen fenékkel dideregni oda a tóra?
-  Ki én, de mennyire!
-  Helyet cserélnél ezzel a bronzlánnyal ebben a hűvös szélben?
-  Megtegyem? Vetkőzzek?
Hagyott elsétálni messzire, a nagy pázsit másik végére, és akkor, bár a sétányok 

sötétjében, csak pár lépéssel odébb békés családok és kurjongató kamaszok lófráltak, 
ő a még világos szürkületben egykettőre levetette blúzát, s a nagy pázsiton egyenest 
átvágva felém, teljesen védtelenül, kihívón mosolyogva közeledett két gyönyörű, vad, 
mozgó, meztelen mellével, mindenki másnak oly észrevétlenül, oly láthatadanul, m int 
az a másik lány a tavacskán, m int Rosalinda az erdő mélyén, olyankor, amikor 
Shakespeare mester nem néz arra, vadóc lány, aki ledobta ruháját, talán csak hogy 
megmosakodjék. Csodálatosan szép a teste. Szépsége valahonnan a nyakszirtjéből su
gárzik szét. Bőre színe és lányos simasága fénnyel vonja be, a bőre fénye teszi őt igazi 
szépséggé. (És a szaga.) Varázslat volt ez (és hányadszor már? de m indig újra elfelej
tem, és a felejtés hűtlenségében mindig újra mintha először).
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Tisztasága a tudatlanságé: nem tudja, mit cselekszik. Szeretlek, m ondom  neki újra 
meg újra, hiszek benned, hiszek az ártatlanságodban -  de ha te is tudnád, amit én? 
Ha ő is tudná, hogy hol él, hogy mit is művelünk mi mind? Szerelmünk nem képes 
vállalni az emberiség gondjait, nem jelent semmit a világnak. Nincs törvény, amelyet 
megszegünk, nincs törvény, amelyet beteljesítünk. Mellékvágány vagyunk, amely se
hova sem vezet. Eljárt felettünk az idő. Nem szeretem kevésbé ezért. Aranyló odaadása 
egymagában, önmagában csak nekem jó. Nekem jó!

Pedig éjjel szörnyetegekkel álmodott, súlyos és iszonyatos dolgokat, kéjelgő nők h ü 
velyében a porontyokat elölről boncolták, öreg cipőket látott, gaz közül árván virágzó 
ibolyát m entett ki.

Másodszor: a nyüzsgés, a kapkodás.
a) A „gyönyörű fák” keltette meghatott izgalom -  amiért a Parkot létrehozták. Ebben 

a tegnapi, a tegnapelőtti, az egy héttel ezelőtti -  még gyerekkori? -  sétáknak (életem 
minden sétájának? a vakációknak?) emléke: a költői pihenés világa.

b) A különböző méretek, minőségek és anyagok: a rügyek, ágak és fák kicsisége és nagy
sága, színárnyalataik, nedvességük fokozatai stb.; az elfüjható könnyűséggel lebegő 
levelek és az inak, amelyek ezt a lebegést elégséges erővel mégis helyben tartják: a 
szívós ágak. Ezen ágak törékenységének fokozatai (a fekete ágacskák szögletes ízületeinél 
például már a látványban a „törés” előlegezett, reccsenő hangja) stb.

(Megjegyzés: a) és b) esszéista elemzést sugall, bár leírni vágyom.)
c) Maga a sokféleség (mindennek a nyüzsgése) -  ebben az idő sokfélesége is, hogy ta

vasszal melyik fa, melyik fajta, ugyanannak a fajtának melyik egyede, egyéne nyit előbb, 
melyik virágzása előzi meg a másik virágzását? Aztán: levél vagy virág? Egy egészen 
kezdeti fokon m intha még nem dőlt volna el, legalábbis a hozzá nem értő, mint én, 
nem tudja, melyik stb. -  (Megjegyzés: a „sokféleség” előállítása szóanyagból, egészen 
más tartalommal? „Akármiről” beszélhetnék, ha a szavak és m ondatok ugyanolyan 
változatosságát tudnám  produkálni, m int amilyen változatos ez a tavaszi nyüzsgés? Sőt 
talán ha a tartalom -  „egy tavaszi táj összevisszasága” -  megszűnne, a) b) c) gazdagsága 
az olvasóban [hallgatóban] még inkább létrejönne?)

Harmadszor: a mozgások, a ritmusok.
a) Az autó mozgása és az egy-egy ponton megtapadó, ezért egy kissé m indig késés

ben lévő szemek másfajta, lemaradó mozgása, e kettőnek állandó szinkópája. Almosító, 
de éppen a figyelem feszültsége miatt az. Amikor a fáradt figyelem fellazul, legalább 
egy pillanatra mintha kimerültén elszunnyadnál, egyszerre nem  látsz semmit, de ép
pen hogy mégse, éppen hogy olyasmit érzel, mintha felébrednél, mintha éppen akkor 
magadhoz térnél, kijózanodnál. (A legfeszültebb koncentráció, a legteljesebb jelenlét: 
az álom?)

b) A szél mozgása. Egy-egy m ár lombosabb és így mozgékonyabb bokor testében 
például. Ugyanakkor van másik ritmusa is a szélnek: hogy nem állandó, időnként leáll, 
majd újra megindul!

c) A közeledő, majd távolodó eső mozgása; alig észlelhető, ez a leglustább, már csak
nem kozmikusán lusta. De ezzel együtt já r  a világítás változásának mozgása is. Ezen belül 
a két szélsőség: a fák, a lombok a sötét ég előtt a legszínesebbek; ha viszont kisüt a nap, 
minden színét veszti, elszürkül. (Csak egy-egy levél aranytükrözése az árnyék mélyein.)

Negyedszer: benn...
A kocsin belül.
a) Ingerültségem, m ert ő nem érzi az észlelés ritmusának fontosságát. (Hogy nem
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„a szép” a szép, hanem  amit az állandó mozgás és vele a változás ritmusa éppen most 
elénk dob.)

b) Érzéki képzeletünk különbözik. Ő például egy virágzásba kezdett fában egy nagy
asszonyt lát, nekem meg a Sziget kispolgárok sétatere, ahol egy nagyasszony nem je 
lenhet meg. Az én érzékiségem fáradságos, m ár nem annyira spontán, m ár túl van az 
unalm on is (túl sokszor láttam a Szigetet, a szépségét már unom, és csak azután, csak 
kerülővel találok rá újra stb.), m ondhatnám: túlfinomult, tehát földhözragadtabb? Pl.: 
О egy virágos bokorban gyönyörködik, én azonban ugyanakkor a távoli pesti Duna- 
parton egy bérház szépségét pillantom meg, amely „tulajdonképpen” nem szép, sőt 
szinte vakmerőén ronda, mint Budapesten annyi m inden, de a világítástól vagy mitől 
festői, sőt benne a történelem, s ettől a Sziget egyszerre egy szocialista állam főváro
sának sétatere lesz, és így szép: „modern”. Ebben a belső vitában agresszív vagyok vele 
(bérház kontra virágzó fa: kétféle sznobizmus).

...és kinn:
c) Ő a bal oldali ablakon néz ki, én a jobb oldalin: nem ugyanazt látjuk, két teljesen 

különböző Szigetet látunk.
A bal oldali ablakon ő: -  ...egy kislányt láttam... -  m ondta váratlanul, de aztán nem 

folytatta, a m ondat úgy indult, m intha most valami fontosat közölne majd, de amily 
váratlanul megszólalt, éppoly váradanul elnémult, elgondolkozott, s m intha elfelej
tette volna, mit is akart mondani, a megkezdett m ondat befejezetlenül elhalt.

A jobb oldalon én: a másik oldalon, az én oldalamon, ebben a másik irányban a Ró
zsadomb és a többi domb, amelyeknek nevét nem tudom, egész közel voltak, m ert az 
esőt előlegező levegő nagyon tiszta volt, a sporttelepek, klubházak, pályák drótkerí
tései, az építkezések, az egész zavaros, városias képben m inden éles volt, pedig már 
sötétedett, s a kisfiú, akit épp ebben a percben, ezen a másik oldalon én láttam meg, 
túl későn jö tt ki barátjával a Sportuszodából, ruhája alatt, a bőrén még nedves foltok
kal. Szatyrát lóbálta lábszára mellett. A sportszatyor m inden második lépésnél ritm i
kusan s játékosan nekiütődött a vádlijának, mintha ezzel az ütögetéssel, amelyet társa 
nem vehetett észre, csak innen messziről én, szórakozottan és magát szórakoztatón 
külön ritmust szabott volna magának, pajtásáétól különböző ritmust, s ezzel akarat
lanul elárulta, hogy gondolatai másutt járnak, sőt ezzel a szatyorjátékkal, azzal, hogy 
babonásan vigyázott, csak m inden második lépésnél, ne előbb, ne később üsse meg 
éppen hátram aradó jobb vádliját, ezzel titokban mintha kifigurázta volna pajtása ko
molyságát, titokban, ironikusan, hisz közben mozdulaüan és elmélyült arccal ő is mint
ha csak odafigyelt volna, amiről tárgyaltak: sportról? versekről? Sötét szél fújt, hűvös 
volt, a gesztenyefák zsíros bimbói, csak ezek a biológiai gyertyák világítottak a kódor
gókkal teli Szigeten. Később újra láttam ezt a kisfiút (közben kocsink felgyorsult, s 
utolértük a hídon), m ár egyedül volt, barátja elm aradt valahol, talán Pestnek tartott, 
míg ő Budára -  a kisfiú ekkor már nem szórakozott a sportszatyorral, m ent egyedül 
a szél szántotta hídon, égbe magasodva, szemben a nagy várossal, a nagy városba, u t
cák és terek sűrűjébe tartott, egyedül, felemelve komoly tekintetét, bátran a folyó fö
lött, és kissé kinyílt, az íróságtól lányos ajakkal (ahogy ezek a gyerekszájak nyitva m a
radnak, kicsit m intha mindegyiknek orrsövényferdülése volna)... a szél nedvesítette 
be a szája környékét.

Az autó gyorsan haladt, de: m inden pillanat azonnal tartalmazta az egész másik, a 
látott másik ember, a kislány és a kisfiú egész életét.

(...mint akkor télen, amikor ott korcsolyáztam, vastag kisfiú a Duna jegén, posztókba öltözőt-
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ten, emlékszel a téli kirándulásra, amikor láttuk ? Előző nap gyötörtük egymást, nem értettem, 
hogy jutunk ide, te pedig egyszerre azt mondtad: -  Te, ez nekem nem kell! Unom! -  ettől hódolón 
röhögve elibéd borultam, másnap pedig kirándulni mentünk, akkor is te vezettél. A Duna sekélye 
befagyott, s az utat szegélyező fekete fák ágai közt ott lenn láttuk azt a vastag kisfiút, kutyával 
szaladt a fehér jégen, amelynek tenyérnyi darabja is oly nyitottan fénylett az ágak közt, mint egy 
egész alkonyi horizont. A kisfiú belebotlott a kutyájába, és elesett, a kutya futtában átugrotta, a 
fiúcska nevetett... akkor mondtam neked meglepetten: olyan volt, mintha egy pillanatig én fu 
tottam volna ott a jégen, én örültem volna a fagynak, egy pillanatra másik életet éltem, ismeretlen 
életet, magyaráztam, mint a csodát, vastag falusi kisfiú voltam, lentről, a Duna jegéről én néztem 
fel közömbösen az elsuhanó autóra, egy másik élet pillanatából... Valamit megértek, mondtam 
akkor neked, ismét értek mindent, ez hasonlít a Tonio Krögerhez is... már nem emlékszem, mit 
értettem meg... de úgy is pontatlan volt, amit mondtam, amit gondoltam, egyetlen dolog volt pon
tos: a gyerek a jégen, mondtam neked akkor. Emlékszel ?)

Kiérünk a Szigetről, m ár kinn is vagyunk a hídon, alattunk a Duna tükre, felettünk 
a széles, borús ég, a szélben hevesen csapkodó piros és nemzetiszínű zászlók, s a Sziget 
életének lassúsága lassan elsüllyed a múltban, éppúgy, mint az ébredéskor megállít
hatatlanul mélybe süllyedő álom. Az üvegen néhány súlyos vízcsepp.

Fordulat:
d) Este vedd fel... tudod... kérlek... azt a fehér estélyi ruhát, m ondtam  hirtelen. (Ez az a 

fehér estélyi, amelyen a divatos hasítást ketten együtt továbbhasítottuk.) Ez a váratlan 
m ondat annak a jele, hogy a Sziget kimerült, eddigi észleléseim aprólékossága tovább 
m ár felesleges, valami m indent meghatározót nem vettem számításba: a két jelen lévő 
emberi test melegét. Ellenséges feszültségünk e mondattól egyszerre megszűnt. „Tár
gyalási alapot” adtam, anélkül, hogy meggondoltam volna, mit csinálok. Lehet, hogy 
mostanig ez volt m inden feszültség oka? Hogy arról szerettem volna, ha szó van? A 
Sziget csak kertelés volt, nem tudtuk, hogyan forduljunk egymás felé?

Emberek vagyunk már egymás számára, nem szép tárgyak. Mi pótolja ezt a vesz
teséget?

Egy nő, aki kocsit vezet, úgy ül, mint a nők, akik csellón játszanak, m ondta ő, lefelé bic
centve fejével, lefelé, két lazán szétengedett combja közé. És még: Szépek a fák, szépek 
a lányok, mondta. Neki a nők nem titkok, őt nem izgatják, míg nekem a fák is, m int a 
nők, m inden tárgy erotikus tárgy, ez a m ondat mégis, mintha én m ondtam  volna. De...

Ötödször: elromlott a lift.
Gyalog kocogtunk fel az ötödik emeletre. Hallottuk a lépcsőn felettünk s alattunk 

a lakók lábának csoszogását, a beszélgetések hangjait, egy-egy nevetést, kiáltást egyik 
emeletről a másikra. Fiatalok futottak vidáman, ugrándoztak két lépcsőt egyszerre, 
öregek ziháltak és meggörnyedtek. Milyen sokan laknak ebben a hatalmas épületben, 
nem is tudtam , hogy ilyen hatalmas és hogy ennyien vagyunk! Lábunk alatt elszórt 
szemét.

Hatodszor: szobámban feküdt,
már asszonyosabb, de még m indig venyige teste. E szoba egyszerre fénytelennek 

és elhagyottnak tűnik, amint 6 belép. (Ha férfiak jönnek  hozzám, barátaim, akkor 
olyan, mint egy kényelmes fészek, a rengeteg leporolatlan könyvvel, valamikor azt 
hittem, hogy ez a könyvekkel párnázott barlang büszke menedék, ostromlott váram, 
újabban gyanakodva nézem: ha elszáll az ifjúság, ha végleg a könyvek porába fullad, 
nem leszek-e vén hülye már, nem változom-e azzá, észrevétlen?) Meztelen nő e szo
bában, amelyben rajta kívül még nem já r t meztelen nő -  e világnyi női test csak lebeg
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a félhomályban, bőrének fénye egy hajszállal felette lebeg, kisugározza? Apostolok feje 
felett a halovány glória? Egy pillanatig mintha idegen lakásban szeretkeznénk, néhány 
„obszcén” gondolat átfutott rajtam, de az ölelés egyszerű volt, jámbor, m ondtam  utána, 
kissé meg is sértődött... Káprázat volt a szépsége. Aranylott alattam. Verejtékben fü
rödtünk. A húsa tükrösen csillogott a verejtéktől. A mély zugok is. Mintha olaszok 
lettünk volna. Aztán a hátam on feküdtem, ő az ágy mellett kuporgott, a szőnyegen, 
haja az arcába borult, karját testemre fektette, m int lusta oroszlán a zsákmányára.

...Az a kislány, akit láttam... szólalt meg egyszerre a vallomások hangján, akit, mondtam 
neked a kocsiban, hogy láttam... megláttam... furcsa... éppen a pingpongasztaltól szaladt oda a 
ivóvízkúthoz... ismered azokat a kutakat, amelyek vize érintésre olyan játékosan magasba szökik? 
Egy kislány volt, tudod, talán tizenkét éves, amilyen én is voltam, ilyen lehettem, lehetnék, amilyen 
szeretném, ha valamikor lettem volna... talán most is ilyen szeretnék lenni... amilyen voltam! Úgy 
emlékezem, hogy ilyen voltam, éppilyen, nyurga, és van-e más gyerekkor, mint az a gyerekkor, 
amelyre emlékszünk? Csak az van, más már nincs? Igaz?

Hallgattam, mit m ond ilyen álmodozva a kislányról, akit én természetesen sose lát
tam, hisz közben a másik ablakon néztem ki, s a nyurga kislányról, aki ő volt, s akit 
most m intha láttam volna.

A kislány kimelegedett a játéktól, s egy pillanatra megállt... folytatta halkan, egy pillanatig 
egyedül volt... felnevetett. Nagyon jó  játékos volt... biztos vagyok benne... mindenki vele akart 
játszani...

Akislány, aki nagyon jó  játékos volt, a játékban megizzadt, „mindjárt jövök”, m ond
ta játszótársainak gyanútlanul, gumiborításos ütőjét az asztallapra dobta, hogy kop- 
pant a nyele, s szaladt a kúthoz, két tenyérrel ránehezedve magasba szökkentette a 
víz sugarát, előrehajolt, s ivott egy kortyot, hagyta, hogy arcába fröccsenjen a friss víz, 
nevetett, tenyerébe folyatott néhány cseppet -  és ekkor...

...épp csak egy pillanatra megállt, tudod?

...a kislány megtorpant, lestoppolt... épp csak egy pillanatra, egy lélegzetvételre 
megállt, nem egészen tiszta tenyerében a felszökő és visszahullott víz kicsi, áttetsző 
tócsája, szája körül a friss nedvesség, egy pillanatig megállt, s ebben a pillanatban kö
rülvette őt az egyedüllét. Csend volt, a m odern ivókút magasba szökő és visszahulló 
vize csobogott csak két hangon: fel és le. M egdermedt, mintha hirtelen fáradtság, ti
tokzatos öregség tört volna rá, tagjai erőtlenek lettek...

...tudod, olyan magányos volt, ahogy ott állt, mereven... elbambvlt a kicsi... de én úgy láttam, 
mintha utánunk nézett volna, a mi kocsink után... mintha az én szemembe nézett volna... az én 
szemembe nézett

...a kislány két vidámság között egyszerre zárkózott lett, szinte tragikus. A magány 
és a váratlanul lecsapó, az üres szabadság sötét tekintetével nézett az elsuhanó autó 
(talán autónk) után (amelyből egy nő tekintete megérintette?). (A kislány nem tudta, 
nem látta, nem vette észre, hogy nézik. Hisz azt sem tudta, hogy ő néz. О csak elbam- 
bult. Autónk csak éppen arra járt, keresztezte tekintete útját, éppen abban a bizonyos 
pillanatban, amikor úgy tudta, hogy nem néz, vagy hogy a semmit nézi.)

...tudod, találkozott a tekintetünk...

...kettejük tekintete, a kislány és Riza tekintete talán találkozott e pillanatban, de a 
kislány nem tudott róla.

...mintha rám mosolygott volna... és én visszamosolyogtam...

...semleges volt m inden, mindkettőjük arca változatlan m aradt, egy félbemaradt, 
udvarias mosoly, egy ottfelejtett mosoly nyomai m aradtak mindkét arc vonásain...
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■■■Egy kislányt láttam... mesélte mosolyogva, de mind komolyabban. És ebben a pilla
natban mintha helyet cseréltünk volna, én meg az a vízivó kislány... vagy talán... valami történt... 
mintha belészerettem volna vagy mi...

...a kislány nem látta őt, csak épp ketten egyszerre látták meg a szerelem tündérét, 
a tünékenyt, a zárkózottat és elutasítót, a szótlanság, a mosoly pillanatnyi csendje elég, 
kislányom, hogy a tündér megjelenjen, angyal repül át a szobán. Szerelmes voltam én 
is, ő azt hitte, nem tudom, miről mesél, de én tudtam , hogy elhagyott engem ott a 
Szigeten, azt meséli, arról vall, visszaszökött mellőlem önfeledt kislánykora magányos 
percébe. De hisz most beleszerettem abba a vízivó kislányba én is, akit soha nem lát
tam, akibe 6 is beleszeretett abban a pillanatban, amelyben én mintha ott sem lettem 
volna, elpárologtam, mint ahogy a kislány körül is eltávolodott a játszótársak nevetése, 
a pingponglabda pattanásának hangja elfakult, hol m aradtunk mi, többiek? Hova let
tünk? Voltunk még? Ő meg a kislány pedig, két nevető cinkos, ő és az 6 kislánykora, 
ők ketten eltűntek, hűtlen távolba futottak, m intha mosolyogva meghaltak volna.

...nem tudom elmondani... és elhallgatott, hang nélkül nevetve még egyet a szavak 
ügyetlenségén, és vigaszért, talán bűnbánóan is, felém tárta karját, szerelmében ismét 
kitárult felém nedveivel, elnyíló teste fehér árvaságával.

A kisfiúról, aki az uszodából jött, ezúttal nem esett szó. De a kisfiú meg a kislány 
ugyanazt a sötét tekintetet küldték maguk köré, a magányos, a csapattól elszakadt ál
latok gyanakvó, de a bármikor könnyű szökkenésre kész, fölényes tekintetét. Ők sose 
látták egymást, de mi láttuk őket, m int a gyanútlan vadat a vadász távcsöve a szörnyű 
pillanat előtt, amikor majd a csendet felveri a csattanás soká távolodó visszhangja
im ketten láttuk. De hol már a kisfiú? A m inden felnőttet elutasító kisfiú? És hol a két 
szett között a felszökkenő víz sugarához, a szerelem és halál m inden mást megtagadó 
percébe, a szabadságba szökő komor kis pingpongbajnoknő?... Ő látta, rajtacsípte a 
kislányt, aki azonban a következő pillanatban vidám kiáltással, nedves szájjal és állal 
m ár fűtött is vissza a pingpongasztalhoz, én láttam a kisfiút, aki a híd magasából vé
gignézett a nyugati ég fényein, de aztán leszállt a város sötét, odvas zugaiba... elfutot
tak, felébredtek, akik elbambultak... mi pedig -  gyermekkorunk, hűtlenségünk meg
lelt csendjétől és szabadságától felzaklatva -  összefonódva, együtt alászálltunk...

Néhány bizonytalan mennydörgés után odakinn eleredt a friss, kellemes eső, üdébb 
szagokat hozva, m int a virágoké, talán a füvek olyan üdék, m int az eső. A szél -  a ritka 
és nagy vízcseppekkel terhelt, foszlott és erős szél -  meg-megrázta a redőnyöket. Nem 
mozdul az ajtó, hogy ránk nyissanak. A régi, nagy lakás üres körülöttünk. De pár szó 
még... A szél rázta a redőnyöket, a szoba sötét volt, egyetlen halvány, zöldes fényű 
asztali lámpa égett csak. Micsoda tájékozadanság! Megsimogatom hasa felületét. De 
ki vagyok én? En hol vagyok? Ki az, aki boldoggá tett téged? Boldoggá tudom  tenni, 
én, az alig létező!? Kimenni a szélbe, odaadni magunkat az arcunkon cuppanó és szét
lapuló vízcseppek hidegének! Gyorsan teljenek meg a szobák hangokkal ismét, hogy 
e lefüggönyözött percből visszataláljunk a jelenbe.

Álltunk, a mellemre borult, haja az arcomat érintette, és, no lám, én voltam a férfi, 
aki őt mellkasomra vontam...

Hét:
Majd az éjszakai kódorgás kocsin és gyalog, a záportól fénylő városon át, m int egy 

külföldi utazás...
-  Ha bevinne a rendőr, jó  hecc lenne, mi?!
Ez az üdeség a balatoni viharok csapkodó-kapkodó fürdőzéseihez hasonlít.
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Nyolc:
És itt a hajnal. Riza ruhátlanul a függönyön átlátszó ablak és az ablaküvegre tapadó 

égszín között, a gyöngyszürkeségben, oly könnyedén, m int a hálószerű torzításokba 
gömbölyödő, leheletnyi függöny, a szürke más árnyalata csak ő is a lebegő függöny 
meg a sirályoktól néha megcsillanó ablaküveg ködében. Hajnal van -  vége az éjsza
kának. Hátad öröme, popsid bája, csutakba kötött hajad alól ködlő nyakszirted -  vi
gyázz, szépségem, elér az erkélyajtón beáramló hűs dunai levegő.

Kilenc:
Utána a reggelinél okos beszélgetés jövőnkről, lakásról, ilyesmikről.
-  Tedd az ölembe a lábad -  mondta, amikor egy mozdulásomból megérezte, hogy 

a lábam nyugtalanít, nem találom a helyét.
Milyen jó, ha az embert szeretik! És ráadásul nem anyád, nem valaki, aki term é

szetesen az életedhez tartozik, hanem egy jövevény'. -  tedd az ölembe a lábad! Mondta. 
Az ölébe. A lábam. Tegyem. Hisz freudista is voltam valamikor, nevetem el magam.

Viszont a mamájának tilos dohányoznia, de a férje háta mögött titokban mindig 
rágyújt, és azt mondja leányának:

-  Nem furcsa? Az ember szeret valakit, aki vigyáz rá, aggódik érte, és mégis becsap
ja, az orránál vezeti, amint elfordul, azonnal!

-  Fura mondatokat hallasz meg mostanában -  m ondom én. -  Fura gondolataid 
vannak.

-  Mindig így gondolkoztam, de nem m ondtam el neked.
(Tudtam, hogy így van -  nem? Hisz a nők ilyenek. Bizony, ilyenek a nők!)
Tíz:
Kocsim lámpája fényét maga elé vetve hirtelen kikanyarodott a Duna partjára. 

Szinte váratlanul ott volt. Az alacsony parti fácskák sora sötét és alacsony boltozatot 
alkotott elém, és egy pillanatig (csak egy pillanatig, mielőtt kocsim elkanyarodott volna 
jobbra) az alacsony fák e boltozatának keretében, m int egy alagút végén, az alagút 
mélyében megláttam a távolabb lebegő budai dombok villanyait és homályait, előttük 
pedig ott volt a sűrűbb Sziget, sötéten kirajzolódott az égre, m int egy vak erdő fáinak 
körvonala, belenyomta súlyát a közeledő éjszakába, amely szinte világosnak hatott kö
rülötte. S mindez kicsiben, tenyérnyi helyen volt látható, ahogy a hatalmas csillagok 
csoportjai képesek megférni maroknyi égen. És őszi levélként itt, a közelben egy m a
gányos sárga lámpa. Csodálva láttuk meg ketten a várost, és én felfogtam: hisz nekem 
ez megadatott!

NYÁR, NYARAK

Itt a kánikula, és mi még nem vagyunk a Balatonnál. Tévézünk. Videózunk. Mégis
csak fantasztikus ez, akár egy föld alatti bunkerben is élhetnénk, m indennap leülünk 
a tévé elé, m int egy titokzatos vezérkar vagy tudós kísérletezők, és nézzük napról nap
ra a hihetetlennél hiheteüenebb történelmet, közelről bámulva kivégzendők arcába, 
osonva falak tövén az orvlövészekkel, vagy éppen hegyek magasából pillantva a lenn
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hullámzó tömegekre, és -  hisz videón ezt is lehet -  ha gyorsítunk, saját szemünkkel 
látjuk, valóban rovarok ezek, rovarnépség vagyunk, azt is megértem végre, felfogom 
végre, hogyan is van ez, hogy az egy napig élő bogár ugyanannyit él, m int a száztíz 
esztendős kaukázusi agg, ugyanannyit, csak éppen ahogy a gépezet forgása megszab
ja, gyorsabban él ugyanannyit, a gyorsított képen ugyanaz a lény ugyanúgy kapkodja a 
fejét, ugyanúgy vakaródzik, mint imént lassabban tette, az orrunk előtt birodalmak 
bomlanak szét, Lenint a lázadó tömeg égeti fejjel lefelé, jönnek és mennek, eltűnnek 
a süllyesztőben, egy darabig még őrizgetjük őket a szalagon, felszólalásaikat és karjuk 
handabandáját, aztán letöröljük őket, hogy spóroljunk a szalaggal, majd megbánjuk, 
hogy nem őriztük meg a m indennapi időjárás-jelentést is -  de minek? Lemondtunk. 
A történelem m indennél érdekesebb, fordulatai a legváratlanabbak, életünk és halá
lunk, de el is tekinthetünk tőle. Ami marad, az emlékeztet valami másra. Arra való. Csak 
felidéz valami mást, önmagában nem jelent semmit. Amit történelemnek nevezünk, 
valahogy összeáll. Az örök dominóelv, az örök csikicsuki, a monoton mozgások soro
zatai, fordulatokon, árulásokon át ugyanonnan ugyanoda és ugyanott, végül újra meg 
újra a felkiáltás: Ki hitte volna...}„...elámulunk...”} Mindezt pedig csak attól gondolom, 
hogy Évával kettesben a tévé képernyője előtt üldögélve részt veszünk hazánk és a kö
zösség életében. Jelen voltunk mi is, m int a többiek, m int a világ m inden nézője, láttuk 
a feneketlen borzalmat, Ceau^escuék „tárgyalását” és kivégzését is, ott voltunk a lakó
telepi pincehelyiségben, a lakótelepi falak közt, méltó háttér volt a jelenet alávalósá- 
gához, valami szuterén, vagy hogy hívják, mi volt az a helyiség, ahol nem forradalmi 
hétköznapokon a lakók tán a bicajukat tárolják. Éva azt mondta, hogy az egyetlen 
„emberi” az volt az egészben, ahogy ez a pitiáner zsarnok újra meg újra felesége keze 
után nyúlt, hogy nyugtassa és csillapítsa. Lehet. De valahogy az is borzasztó, mondtam 
én, hogy két ilyen szörnyeteg ilyen „emberi módon” összetartozhat, borzasztó volt az 
egész, nevetséges volt a „történelem”, a „forradalom”, no meg a „zsarnok” kakaskodó 
és színpadiasán is pitiáner hősködése, hisz forradalmár volt ő is, vagy mi a fene, a 
maga módján, a maga idejében, ez mind csupa forradalmár, tudja ő, hogyan kell visel
kedni az áruló bírák előtt, de a szerep valahogy nem akart szuperálni, egy kispolgár 
házaspár voltak, a tévé m ár tegnap m utatta harminc fürdőszobájukban az aranycsa
pokat és szalonjaik vastag ízléstelenségét, hosszú, dolgos életükben erre kerestek. Es az 
egészben volt valami gyáva, gyávák voltak a vádlottak, és gyávák a bírák, no és akkor 
még a védőügyvédek! Egek! Az ember inkább nem nézett oda, de mégis, undorodva, 
de mégis odanézett, nem tudtuk levenni róla a szemünket, figyeltük, ahogy az ember 
a kelésével foglalkozik, no igen, a két „védőügyvéd”! Amerikai filmeken ilyenek a ka
marából kizárt részeges ügyvédek, a gengszterek tanácsadói és védői és a zugorvosok, 
akik a golyót operálják ki a körözött bűnöző vállából. Micsoda leszereplése ennek a 
századnak! A bírák vagy esküdtek vagy akik karéjában ott hallgatott a későbbi had
ügyminiszter is -  azt pletykálják világszerte, hogy ő csalta tőrbe a zsarnokot - , feltű
nően jól vasalt egyenruhában hallgatott és figyelt. Szerintem ez a jól vasalt hadügy
miniszter győzte meg a társaságot, hogy ennek meg kell lennie, megvan a véleménye 
az egészről, de ennek így kell meglennie, minél előbb, annál jobb, időben ki kell nyírni 
a kettőt, még mielőtt grimbuszt csinálnak, erről meggyőzte a forradalmárokat, hát 
most m ár csak néma volt a hadügyminiszter, a kamerák előtt csak elegáns volt az 
egyenruhájában, és figyelt. „Ne merjetek megkötözni!” -  tiltakozott a kettő, az öreg
asszony és az öregember, amikor csuklójukra csavarták a kötelet, szerették volna úgy 
végezni, ahogy a szocreal filmeken a hősök, felemelt fejjel nézni szembe az SS puska
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csöveivel, de az egyenruhás balkáni parasztlegények, akik megkapták a parancsot, 
nem alkudtak, közömbösen végezték dolgukat: „Na gyerünk, öreg, ne akadékoskodj, 
ez már így megy” -  pedig hát ismerniük kellett Ceau^escut még istenség korából, az 
iskolában is tanulhatták, hogy ki ő, hogy ó az isten, az öregasszony meg az istenné. És 
hogy ennek a tévéközvetítésnek mi volt a politikai célja? A fene tudja. Nyilván valami 
ravasz disznóság. Hogy lássa mindenki: ennek vége? Hogy nincs vita? H át láttuk. 
Uramisten, a halál! Ez a rideg mocsokl Ez a kopár pincefal, ezek a típusasztalok, szögek
ben beállítva a nyilván rosszul fűtött -  ha fűtött -  helyiségben (a vádlottakon télikabát 
volt). És a fiú, a „Nicu”, ő vajon látta, végignézte ezt a filmet? Meg az a boszorkány 
leányuk? Hát ilyesmiket lát az ember, ilyeneket néz az ember a tévében. Holott holnap 
indulunk gyermekkorom, kamaszkorom, ifjúkorom megszentelt helyére, két teljes hó
napra, m int diákköri vakációra, a Balatonhoz. Most ébredtem a délutáni szunyókából. 
Éva tegnap óta pakol, míg aludtam, stikában lehordta a kocsiba a csomagokat, este a 
szívére panaszkodott, éjjel álmomból fel-felriadva hallottam, hogy még mindig járkál, 
rakosgat. Most épp elszunnyadt egy kicsit ő is. Senki, semmi nem hajt minket, csak a 
bennünk lappangó ok nélküli félelmek és hisztériák. Hogy ilyenkor olyan haszontalan 
vagyok a pakolásokban és költözködésekben, általában a „gyakorlati” munkában, hisz 
félig-meddig kripli is vagyok az operációm óta, ez m indig csöpp feszültségeket teremt 
bennem, és ezek a csöppek, bár nem halálosak, de méregcseppek, a házasság igazi nyo
morúságai, amelyekkel semmiféle szerelem és szeretet nem tud végleg leszámolni, em
beri nyomorúságunk jelei, a titkok, nem a nagy titkok, egy gyilkosság terhét vállalni 
lehet közösen, de a pici titkok, köpnivalóan kicsinyes titkok, pici némaságok, szégye
nek, elhallgatások és pillanatnyi gyűlöletek, amelyeket nem lehet lebirkózni, azokkal 
mit kezdjünk, istenkém, ezzel a nevetséges nyomorúsággal? Szóval majd holnap in
dulunk, addig itt van nekünk a tévé. Nekem semmi sem szent. Amikor Pest a készülék 
tanúsága szerint azt ünnepelte, hogy az oroszok épp egy éve eltűntek az országból, 
mit éreztem én? Semmit. Félek, hogy az ország nagy része ugyanezt érezte. Semmit. 
Félek? Attól félek, hogy az ország általában nem érez semmit. Látni nem  látni rajtunk 
semmit. Van még egyáltalán ez az ország? Én nem érzékelek itt m ár semmit, csak a 
legközelebbi érzékelnivalókat. Félek a betörőktől és útonállóktól. Most ismét kissé 
visszább csúsztunk a múltba, a naplóm meg én, ezt gondolom, naplóm dokum entum  
a szovjet megszállás éveihez, az orosz hódoltság korához. Kényelmetlen, hogy ebben az 
ügyben mi a világon semmit sem tettünk. Sem egyik, sem másik felszabadulásunk ügyé
ben semmit, hisz annak idején Budát is idegen csapatok szabadították fel a törökök 
alól, no persze, de egy magyar trombitás tán mégiscsak odatévedt a csatatérre? És 
teljesen közömbös voltam ezen az egyéves évfordulón is, csak néztem a képernyőt, és 
eszembe sem ju to tt semmi, de semmi. Dehogynem. Hogy is van? Távolban egy fekete 
vitorla... Fehér! Fehér vitorla! Egy szovjet regény, színdarabot is csináltak belőle, vagy 
filmet?! Eszembe ju tott, bár nem olvastam, nem láttam. „Szovjet regény”? A Nyugat 
Mai orosz dekameronjsL? Ez már mind nincs? Fura rendszer volt. Nem is volt? Hogy van 
ez? Egyrészt azt hittük, sosem lesz vége, ez valahogy örökké fog tartani, ezt m ind
annyian elhittük, csak a Reagan nem, az a seggfej, a szocializmus, ez a megszokott 
undokság, valahogy mégiscsak ehhez szabtuk az életünket, hiszen más nem volt. Más
részt meg nem hittem el, amiben éltem. Nem beszélhettem úgy valakiről komolyan, hogy 
annak valamilyen szocialista foglalkozása, helyzete van, hivatalnok vagy orvosprofesz- 
szor, szerelmes vagy filozófus, ha azt m ondtam  például valakiről: szocialista orvospro
fesszor, kétszeres Kossuth-díjas, abban a pillanatban nevetséges lett a pasi. Szóval ez
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nincs, de más akkor sem lesz soha: gyűlölöm, de ez a gyűlölet természetes velejárója 
annak a ténynek, hogy létezem, hogy élek, így éltünk, egy rendszerben éltem, amelyet 
reggeltől estig, a kimerülésig kerülgettem, ahogy kellemetlen ismerősöket kerülget az 
ember, ahogy sötét sarkokat, akadályokat kerülget. Aztán pukk, m ár meg is szűnt, 
m ár itt sincs, Lenin és Trockij, vastag tudományos kötetek témái, elsüllyedtek, a mo
dernista építők velük, a gátak és óriásgyárak is, a traktorok és rajtuk a rövidre vágott 
hajú lányok, csak éppen valami kosz maradt, zavar az életben, megértem, hogy nem- 
zetes uram ék szívesen csinálnának úgy, mintha sose lett volna, de ez nem megy, és 
hiába próbálják ama fasizmus mentegetésére felhasználni eme hullahegyeket, hogy itt 
is hullahegyek voltak, meg ott is, az se sdmmel valahogy, vissza Horthyhoz? Hisz az 
is egy operettország volt, m inden nyomorok ellenére, abban sem lehetett hinni, ha
misítvány volt az is, évtizedek óta „illegalitásban” éltem egy szocialista országban, év
tizedek óta nem jelentett nekem mást Lenin és Tsa, mint utálatom tárgyát, és most 
mégis, nem sajnálom, nem mondom, hogy nana!, eszembe sem ju t  ilyesmi, csak éppen 
a világ változik meg, mintha például egyszerre rózsaszín lombokat vetnének a fák, 
vagy mit tudom  én. Eredendő utálatom, bölcsőbéli utálatom tárgya ugyanis nem Leni- 
nék voltak, hanem  a Magyar Királyság és az ő Kormányzója. Ezt az sem tudta kiirtani 
belőlem, hogy közben Lenint is megtanultam rühelleni. A. fiatalok és mi, öregek, akik 
még emlékszünk erre-arra, mi persze másként vagyunk ezzel az egésszel. Én végered
ményében tudok mindenféle jó  dolgot is volt színigazgatókról meg Aczél Györgyről, 
még Révai Józsefről is tudok, gondolom, szerintem érdekeseket, de az 6 szemükben 
nevetséges és ostoba banda vagyunk, az az egész, ahogy van, ahogy volt. Az én szá
momra ez egy emberi történet, az ő számukra, a fiatalok számára egy adott helyzet, 
amelyből átlépnek egy másik adott helyzetbe. Ráadásul az a „másik” az ő számukra 
egyszerűen egy másik, míg az én számomra kezd kísértetiesen ugyanaz lenni, m int 
ahonnan minden elindult. Itt van ni, a tévében egy hang most is elképesztő szövegeket 
mond, m ert valamilyen ünnep van, s hazám ünnepi hangja ilyen, amióta élek, m ár a 
bölcsőmben ezt a hangot hallottam! Otthon vagyok! Sziasztok, öreg haverjaim, akik 
ugyanúgy éltétek át e hont, végre semmi zavar, ez az a haza\ Elvégre csak a külsőségek 
számítanak, a frázisok, a piros-fehér-zöldek, az árvalányhaj, a politikusok múltból 
előbújó pofái, ezek az alispáni pofázmányok, hisz ezeket is ismerem a képernyőről, a 
képviselőinket, m int Krisztus feje körül azok a leprától elrútult középkori fejek a 
Bosch sűrű képén, olyan ez a parlam ent a képernyőn, no persze Krisztus nélkül. És 
a Goya-képek vigyorai, olyan, ahogy sietve tapsolnak és gratulálnak egymásnak, a több
ség itt is többség, lealjasult, szégyentelen. Feltámad még Lenin, hej, bunkócska, ha 
egyáltalán lesz történelem, bízzatok csak ide, egyszer csak felfedezik újra, nincs más 
mód a továbbélésre, mindig újra ki kell találni ugyanazt. És ha majd győznek, az a 
feltámadás kínkeserves lesz megint, jaj, ezek az ujjongó feltámadások! Az orosz tévéál
lomáson -  most annak a képeit is be lehet hozni a szobába -  régi filmek és katonadalok, 
no meg hírek a hazatérő katonák otthoni sorsáról, hát ez fura, az oroszokat mindig 
sajnálni kell egy kicsit. Ezeket a szerencsétlen oroszokat! Mit érezhetnek ők} A világ- 
megváltó szovjetek győztes kora után most kapásból tudomásul venni, hogy csak oroszok 
ők! Micsoda átokként zúghat ez a szó most az 6 fülükben! És közben ez a röhögés a 
kerek világon, miközben a kivonuló kiskatonák díszlépésben verik csizmájuk talpával 
a földet. Ezek a vacak kis népek röhögnek az óriáson!... és Gogol és Csehov és a saját 
véleményük saját magukról... nem csodálnám, ha nem tudnák elviselni. Jó. De nél
külük nekünk most mégiscsak könnyebb így! Legjobb, hogy még örülni sem muszáj
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annak, hogy már nincsenek itt. Nem számítanak már. Ez is valami. De m ár fáradt va
gyok, és azt kell még mondanom, hogy valami hiányérzetem mégiscsak van, hiányoz
nak az emberek, illetve valami emberi kedvesség kettőnk köré, a belátható világunkba 
valami emberi kedvesség körülöttünk, aztán az ifjúság, sok minden, de hogy nincs kö
zöm ehhez a nevetséges és szörnyűséges, véres bolondokházához, amelyben élek, az 
csak megtisztítja vágyaimat, m inden érzésemet. Hiszen élmények azért vannak, várjuk 
a nyaralást, de azért élmények így is vannak. Ismét eljut a fülemhez a szunyókáló Éva 
köhécselése, köhécsel álmában, és én megrémülök. О nem szokott le a bagóról, m int 
én, ő csak szívja tucatszám. Aztán egyszerre csak azt kérdem magamtól váraüanul: 
vállalnád helyette? Hogy ő tovább élhessen, vállalnád helyette te? Es a váratlan válasz 
(beugrik, még mielőtt a kérdést megfontoltam volna) féltem őt, mi lenne vele nélkü
lem? Ez a válasz majdnem azt jelentette, hogy a kérdésre a feleletem: igen\ Igen, vál
lalnám helyette. Hogy nem azért kell nekem élnem, hogy én éljek, hanem  hogy ő ne 
maradjon egyedül. Mert szüksége van rám. Ilyet még soha nem éreztem. H át miért 
kell nekünk m eghalnunk, mit vétettünk mi? Éva, édesem, ne halj meg! Ne haljatok 
meg, miért is haltok meg? Éljetek tovább, édeseim, és legalább emlékezzetek majd 
rám, de ha lehet, még akkori rám, amikor még nem volt ekkora tokám. Az elkerül
hetetlen tragédiában (egyikünknek itt kell majd m aradnia árván! és ha nem, ha együtt 
halnánk meg, abban meg van valami visszataszító, azt nem szabad!), tragédiában kell 
befejeznünk szerelmünket nekünk is? És ebben a formában kell ezt a megrázkódtatást, 
ezt felismernem, megismernem: halálos szerelem? Ez nem mozi! Pedig hát aztán élni, 
azt szeretek, de mennyire, élni, az jó. Egyszer, nem is rég, a színpadon, a Vígszínház 
színpadán a színfalak mögött jelenésemre várva megláttam, ámulva elnéztem az ide 
hátravetődő fénynyalábban a festett díszletek hátának, a nyers vászon visszájának d u r
va felületét, egy négyzetméternyi foltban semmi mást, csak egy darabon a festetlen, 
nyers vásznak érdességéti Csudaszép volt! Csak bámultam. És azóta tudom, hogy bármit! 
Bármit! M indent sajnálni fogok! Olyan nincs, amit ne sajnálnék elveszteni, m int a fös
vény, mindentl A díszletvászon hátának rücskeit, azt is. Még semmit sem néztem meg 
elégszer, eléggé! De a szó szoros értelmében semmit és mindent! No, Szaddám 
Huszein-féle jelenségeit e világnak, azt talán nem hiányolnám mégsem, másik isme
rősünket a tévéből. Most tudniillik őt látom. Egy szoba sarkában a földre terített sző
nyegen Allahhoz imádkozik a bajuszos. Mögötte, a kép hátterében néhány faragott 
székláb, egy kanapé -  ez a tömeggyilkos egy rokokó-biedermeier leánykaszobában 
végzi propagandaimáját? (És hol van ez az iszlám leánykaszoba? Egy bunkerben?) Őt 
talán mégiscsak elégszer láttam már. Ül az ember a tévé előtt. A háború, m ár meg
szoktuk, egy újabb tévéműsor. Ez valóban most, ezen a földgolyón folyó háború. Hogy 
ez mit is jelent valójában, éppúgy, mint saját „privát” életünk, csak olyan ötletecskék 
ezek valahol a háttérben, a gondolatok árnyainak sora, valami elhalasztott, talán fon
tos, de most nem is fontos. Ami van, az a tévé. „Új szag Bagdad központjában” -  m ond
ja  a riporter. Merthogy Bagdad ég. Az arabok és Szaddám Húszéin, a „szabadsághős”! 
Róma és a barbárok? „Igazuk van?” Ők a „jövő”? -  Ez egy baromság! És ezek a. forra
dalmár arab diákok Algírban és Tuniszban, akik az arab nagyságra esküsznek, és ezek? 
Az emberiség fejlődésének szükségszerű feltétele az állati baromság új és új, öngyilkos 
diadala és pusztulása, s ha m inden jól megy, a végső pusztulás -  és akkor minek az 
egész? Miért nem látható az emberiségnek az a része, akik elviselik? De hisz láthattuk 
őket is, a bagdadi polgárt, amint győzelmet rikoltozik -  dicsőíti Huszeint, a béke hő
sét, meg a háborút, és közben csak félt és fél. Micsoda szégyenletes fordulatok nap
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mint nap! Micsoda csúf véget érő diadalmámorok! Az „arab nép”-et látom, de nem 
Allah színe előtt, ezt a riadt, valagba rúgástól, pofontól, puskatustól rettegő, kézzel- 
lábbal hadonászó csürhét, a hadifoglyokat, akik a homokban térden csúszva, kézzel- 
lábbal mutogatnak, és a győztes amerikai legény, a civilizáció győztese zavarában 
visszamutogat lehetőleg udvariasan: „Térdre... térdre...” -  m indketten némák... a 
nagyfőnök, az közben rendületlenül győzelemről szónokol, okos gazember, és imád
kozik a rokokóban. Elképesztő ennek a villámháborúnak a mocska, az, amit itt hagyott, 
a milliónyi autó- és tankroncs mezői, az égő olajkutak... és a fejekben, az iraki fejekben? 
Azt mondja egy szomorú legyőzött: „Ez az izraeliek háborúja volt ellenünk. Még meg
fizetünk.” Valami ilyesmit. Átélte, és fogalma sincs, mit élt át. Már nem  hiszi, hogy 
győztek, de hogy mi történt vele, azt nem tudja. Ez a lény megközelíthetetlen, mint 
például egy kutya, aki megért, de egy ponton menthetetlenül elidegenedik, tovább 
nem megy. Sorsára kéne, sorsára kell hagyni, mást nem lehet vele kezdeni, éljen, 
ahogy tud, a maga sivatagában. Csakhogy éppen 6, a semmit nem  tudó, a totálisan 
tájékozatlan, a csak Allahban hívő, ez a kiszolgáltatott nyomorult, éppen ő a m inden
korijövő, az örök áldozat és az örök barbár, a m indenkori ágyútöltelék, a m indenkori 
nacionalista, a fanatikus, az emberiség, amely éppúgy nem ismeri a különbséget élet és 
halál között, m int egy oroszlánja a sivatagnak, ő a legerősebb a földön, rögtön a sváb
bogár után, a félelmes vadállatja istennek, a csorda, a sárkányfogvetemény, az elsza
porodott, teszi, amit tesz. Az egész világ azt jósolta, hogy Szaddám Húszéin legyőzhe
tetlen, hogy alig legyőzhető, hogy most valami megtörténik majd, amire m ind el va
gyunk készülve, titokban mind várjuk, hogy megtörténjék. Akik győztek, talán maguk 
sem hittek a győzelmükben, nem hisznek az egészben. Katasztrófára vártak. Mind ka
tasztrófára vártunk. Ha nincs katasztrófa, mi van? Valami vészesen nem változott. A há
ború után valamiről nem beszélünk. Az USA és környéke megnyert egy háborút, és 
úgy tesz, mintha nem nyerte volna meg. Egyszerű üzlet? Miért hagyták életben ezt a 
„Hitlert” -  megbánták, hogy az előzőt kinyírták? Valami tervek is dolgoznak itt, ame
lyekről nem tudunk. Nem is tudják, mire lennének képesek... kik nem tudják? Mit? 
De meg voltunk ijedve, és arról nem beszélünk, hogy miért voltunk megijedve. A világ 
mintha még nem tudná, mi történt. Te is azt hitted, „a” világról van szó, mikor „a” 
világra gondoltál, pedig csak a te világodra gondoltál, csak azt láttad. Semmi sem úgy 
van. Döntsd m ár el: tudod vállalni a te világodat, m inden világokkal szemben, m int 
valóságosat? Cézanne éppúgy vitathatatlan volt, m int Stendhal. De most más méretek 
közé kerültek ők is, m int te magad is. Akik ezt a háborút csinálják, talán tudják ezt, 
de nem vehetik tudomásul, m ert akkor m inden világok Szaddám Huszeiné lenné
nek. Márpedig ezt nem szabad, valamiért nem szabad, ettől mégiscsak félünk, amíg 
egyszer csak m ár nem is félünk majd... így hát...? A sivatagi oszlop? Politizálok. Ahogy 
az egész világ, nézem a tévét. Mint az egész világ, hülyülök, és hogy a dolog gyorsabban 
és alaposabban végbemenjen, újságot olvasok. Politizálok, a hülyülést gyakorlom, 
amely nagyon érdekfeszítő, kábítószer, a fej ürítése. Hogy két m ondat új hírt meg
halljak, végig kell hallgatnom tíz perc olyan hírt, amit m ár hallottam, közben néhány 
unalomig ismert reklám tarka horrorját is látnom kell. Iszonyatos. A sivatagban meg 
ezalatt ez a töméntelen modem járm ű, titkos katonai raktárak most feltárt kincsei, a 
roncstelep, amit ott hagytak a jópofa és bölcs tevék és Lawrence humuszosainak vi
lágában, a háborúk földjén. Vetítve. Bagdad büdös a pernyétől, az irakiak elkesere
désükben éjszaka az eget lövik rakétáikkal. De lám, Bush nyilatkozik! Uram, Jézus, 
mi lesz belőlünk, Bush elnök úr?! Ez a jó  kondiban tartott fakutya! És ezek az újság
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írók, ezek az idősödő úri hölgyek, akik hallgatják...? És az amerikai külügyminiszter 
például? „Ez a Baker, ahogy félrenéz, miközben kezel, már ott sincs”, m ondta Éva 
erről a pasasról, „az a rendező, tudod, ki, ő szokott ilyen megalázóan félrenézni.” „Ez 
jó!”, m ondom szinte megrendültén. Éva telibe találta, mi a bajom nekem is azzal a 
rendezővel, tudom, ki, meg például mi volt a bajom Majorral meg a hasonlókkal. És, no 
persze, Bakerrel is, akit szívből rühellek. Baker lehet kiváló politikus, még az is lehet, 
hogy igaza van (micsoda képtelenség, hogy olyan helyzetbe kerültünk, amikor el kell 
ismernünk, hogy egy ilyen figurának, egy politikusnak igaza lehet, micsoda helyet fog
lal el életünkben az „igazság”, micsoda silánysága ez életünknek!) -  Major is nagyszerű 
művész volt, és értékes ember, hisz ez mind lehetett ő, m inden gazembersége és jel- 
lemtelensége mellett lehetett, néha úgyis gyanakszom, hogy én például jellemtelenebb 
vagyok, mint Major volt, szerintem én nem vagyok jó  karakter, semmi esetre sem va
gyok jó ember, erről most ennyit, ebben kirívok a magyar művészeti élet egészéből, 
amelyben csak jó  hazafiak, jólelkű és becsületes emberek vannak, hisz köztudott, hogy 
itt m inden művész oly feddhetetlen, csupa képviselőjelölt, erről elbeszélgethetnénk 
Majorral a túlvilágon, de remélem, hogy ott épeszűbb dolgokról csevegünk majd, az 
a rendező, akiről Éva beszélt, tudod, ki, ő is remek tanár bizonyára, jó  kritikus és szilárd 
politikus, megszervezett egy színházat, amely túlél m indent stb., de akkor is olyan frá
ter, aki félrenéz, ha veled beszélget, és miért? Mert meglátott közben egy jobb pozíciójú 
valakit a terem másik sarkában, egy nagy művészt, aki ráadásul még a társasághoz is 
tartozik, esetleg egy minisztert, egyszóval valakit, te meg egy senki vagy; a kézfogása 
ezt fejezi ki -  de egyben a politikus szándékot is, hogy senkivé tegyen. Egyszóval az 
ilyen embert elismerheted, becsülheted, irigyelheted, idézheted bölcsességeit -  sok 
m indent tehetsz vele, de kezet nem szabad vele fognod. Egyszóval nem vagy te olyan 
jó , hogy tiszta szívvel értük is imádkozni tudnál. De már a tárgyak! És a növények! 
Viszont akire büszke lehetsz, hogy kezet foghattál vele, most ez is tévé, most már ez is 
csak tévé, egy Szentkuthy-interjú a képernyőn, két folytatásban. De szerettem ezt az 
embert! És milyen jó  volt most hallgatni, hogy még mindig, rendületlenül olyan m ű
velt, a babitsi gazda, erőt ad! És még sose láttam ennyire a bölcsesség és komédia szél
sőséges váltakozását viselkedésében, és ennyire szorosan mögötte a szüntelen komoly, 
szigorú figyelmet, m indig készen, hogy a körm ünkre koppintson, amint úgy teszünk, 
mintha hülyék lennénk, olyan hülyék, amilyenek mégse lehetünk, elvégre tanár úr 
is volt. Szándékosan vette fel, írásaiban is gyakorolta, „leleplezte” egyben ezt a moso
lyogni való és gyanús modorát, amely Rabelais-ig stilizálja egy gátlásos „klapec” min
den nyavalyáját. De csúfsága (hogy nem csináltatta meg a fogát -  azért se!), ez az annyi 
önarcképében kicsúfolt monstruózus fej, ezek a grimaszok végül is így nyolcvanévesen 
(csak volt, csak voltl Aminthogy Olivier is csak voltl), mindez itt már hiteles, egy annyira 
érzékeny és győztes élet, egy valóban gigantikus mű hitelesíti -  itt m ár m inden hite
les - ,  és egy színésznek gyönyörűséges, ahogy ezen a civil (elvégre mégiscsak civill) 
arcon annyi szándékolt komédiásgrimasz viharzik át, és közben ez a fintor m ár aka- 
radan, görcsös is ez az arc, a tehetetlenség is rajta már, mind, amit az öreg arcok fel
színre hoznak, nyilvánosságra hoznak beletörődött torzulásaikkal -  és még az ártaüan 
gyerek ijedt komédiája is ez a világnak! De szerettem ezt az embert! És hogy is voltam 
én vele? Hogy is volt ez bennem  Szentkuthyval? Vallomásos levelet írtam neki kamasz
korom óta tartó örök rajongásomról. (Miután hogy is kerültem őhozzá? Hisz akkor 
m ár ismertük egymást, a Hamletet látta is, bejött az öltözőmbe, eljátszott valami zava
rosat ott is.) Majd a levél után kaptam tőle a könyveit, a szerelmes-színpadias-őszinte
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vallomásokkal és hívásokkal -  és akkor? Akkor meg nem mentemi Sok volt nekem, mint 
Adám Ottónak a Psota? És ugyanígy Füst Milánnal is! Zavarban voltam, hogyne, nem 
bírtam el, hogy ha vele vagyok, nincs olyan közel hozzám, mint ha távol van, de végül 
én voltam a pofátlan, a szerénytelen, alázatosan észrevétettem magam, aztán eltűn
tem! A kacér kis kurva, ahogy viselkedtem! Azt nem is tudtam, hogy felesége, a Dollika 
egy év múlva utánahalt. Amikor ezt olvastam, akkor sajdult belém a... hogy „utána
halnak”, egymás után meghalunk, egész világok néptelenednek el... Most szeretném 
felhívni az örökösnőjét, Tompa Máriát, hagyatéka szerelmetes kezelőjét, hadd láto
gassam meg, hadd üldögéljek félórát abban a lakásban, amelybe gyakori bejárásom 
lehetett volna, ha nem... ha nem irritált volna ott annak az embernek a jelenléte, aki
nek... akinek drága emlékével most elüldögélnék félórát csendben abban a lakásban... 
ahova most fájó szívvel odavágyom...

„Pesten gyakorlatilag mindig rossz”, mondtam még tegnap, pedig Pesten nagyon 
jó  volt régen, például amikor Ferkóékkal hajnalig dum áltunk a kávéházak előtt éjsza
kára kinn hagyott nádszékeken, vagy amikor néhány percre elhallgattunk, hogy a Sa
voy kávéház óriási ablakán át mosolyogva és elgondolkozva nézzünk egy-egy pesti 
lányt, amint kiemelkedett a földalatd lejáratából, és közeledett, majd távolodott a já r
dán, elhaladt színünk előtt a nagy ablaküveg síkjának egyik határától a másikig, las
sítva, mint a mögötte a látótérbe becsúszó és eltávolodó néhány autó is, az ablakban 
m inden lelassulni látszott, varázstükörben az utca, a tér, az Oktogon fehéren, szinte 
fényesen a világ -  az ácsorgó újságárusok, a nap szikrája valami pléhen, hol itt, hol 
ott felvillantva egy égő pontot, s mi mosolyogva elhallgatunk bölcs beszédünkben, míg 
az a leány, egy a járókelők közül, jö tt és ment, majd eltűnt örökre. De m ikor így nem 
merünk nekivágni a nyaralásnak, Éva meg én, ilyenkor sem olyan rossz itt a városban, 
valljuk be. Ha még mindig Pesten vagyunk, hát használjuk ki, gondoltam, s kocsival 
elmentem az Esterházy felolvasására. Este hét után volt, kellemesen üresek a kánikulás 
városi utcák. Ritkán ülök m ár volánhoz. Ha odaülök, semmi baj, a reflexeim jók, biz
tonsággal vezetek, mint mindig évtizedek óta, én legalábbis így érzem, de ilyesmiben 
könnyen becsapja magát az ember. Éva mindig aggódik, ha kocsival megyek el, vala
hogy nem természetes már, ha volánhoz ülök, mint mondom, akármi is az oka, ritkán 
ülök már volán mögé, de most vezettem. Mellesleg hiába mentem. Azt sem tudom, 
milyen volt a terem, ahol Esterházy Péter felolvasott, m ert olyan hosszú sor kanyargótt 
az előtérben, a sor összetorlódva egy kitárt kétszárnyú ajtóban, a sokaság, m int a ho
mokóra homokja, összesűrűsödve abban az ajtóban, torlódott a benső terem  felé, 
annyian voltak, mind fiatalok, kedves fiatalok, „fideszesek”, gondoltam akkor, a fiatal 
értelmiségiek, az egyetemisták, akik a hetvenes évek óta ott vannak a bátor vidéki szín
házak pesti bemutatkozásain, az István, a királynál és Beckettnél és Esterházynál, m in
denütt, ahol kell, itt olyan sokan voltak, hogy azonnal feladtam. Hiába, én már csak 
jobban szeretem, otthonosabban érzem magam a... hiány kitöltendő, ha valakinek 
eszébe ju tna, hogy hol, kik között érzem én otthonosan magam, kéretik, írja be... mit 
keresnék én ezek közt? Néhány évtizedig úgy éltem, hogy tudtam, mocsokban élek, 
m inden pillanatban tudtam , de azt hittem, naponta legyőzöm ezt a mocskot, egy ideig 
bizony isten azt hittem, hogy én szabad vagyok, és hogy ezt a világ is tudja, hogy ez meg
látszik rajtam, de ezeknek a fiataloknak, akik itt türelmesen nyüzsögnek, hogy meg
hallgassák Esterházyt, az egész, úgy, ahogy volt, benne én is, aki elvégre itt éltem, az 
egész valami pitiáner undokság, természetesnek veszik, mint én is annak idején apám 
életformáját, nem kérdezik, hogyan lett ilyenné, ez nem érdekli őket, egyértelműen,
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nüanszok nélkül utálják az egészet velem együtt. Ez m ár így van. De nem is ezért. 
Csak kijöttem a tömegből, m intha ott sem lettem volna. És akkor egyszerre ott voltam 
a Múzeum-kert fái alatt, ahogy áthajolnak a kerítésen a járda  fölé, néhány lépést te
hettem  a fák alatt, hisz ezért kellett volna idejönnöm ! -  gondoltam egyszerre. Ester- 
házyra persze kíváncsi lettem volna, valahogy mégis megkönnyebbültem, hogy nem 
jutottam  be, hogy szinte ijedten fordultam vissza, néhány perc volt csak a barátságos, 
mosolygó arcok és a fiatal testek szűk és forró kis tömegében... hogy egy író ekkora 
sztár legyen!... Ott benn voltam, nyüzsögtem én is egy előszobában, most meg ismét 
kinn, a fülledt nyüzsgés után ezen a még csendesebbnek tűnő utcán. A városban itt 
volt legnagyobb a csend, úgy éreztem hirtelen, hogy a város kánikulától m indenütt 
lomha vérkeringése errefelé még lassúbb, errefelé a város bölcsen, mosolygósán re- 
laxált, ebben az utcában, ahol a Múzeum-kert fái jelentették az életet, az élet édes mi
nimumát, annak az előszobának a zsivaja után most itt csend volt, csak egy-egy ma
dárszárny rezzent a levelek közt, m int egy-egy elszabadult hajszál pici kóválygása a 
lehelet szelében, szinte nem volt más hang, mint egy kinyíló ablak alig hallható sikolya, 
s ugyanakkor láttam valami kis visszfény futó villanását a kerítés kövén, amikor az 
ablaküveg zörrent a keretében... s a hazafelé úton vezetni is kellemes volt ezekben a 
csaknem elhagyott utcákban, hintón is sétálhattam volna, cilinderrel a fejemen. Szóval 
az az óra volt ez, amikor még világos van, de az autósok többsége m ár meggyújtja 
kocsija lámpáit. Olyan könnyűit volt a forgalom, hogy ez a koszos város mosdottnak, 
kitakarítottnak látszott, tisztább volt a kilátás az utcák'hosszán, nem fogta el a gyalo
gosok és autók sokasága. Alig kaptam piros lámpát hazáig. Talán jó  lenne, ha lenne 
valahova menni, gondoltam, de így most hazajönni is jó  volt. (A felolvasástól valószí
nűleg nagyon kifáradtam volna.) (Most meg ebben a kánikulás esti városban, hét és 
nyolc között, volt valami üdítően halvány, mint egy táj, m int amilyenek a fakult régi 
levlapok, Budapest -  ilyenkor lehetne vágyódni, vagy valami olyasmit tenni, amiről 
a költők verset írtak valamikor.) H át ez a városi óra, ezt is azért kaptam, m ert még 
féltünk elindulni innen a Balatonhoz. Még nem indultunk nyaralni, de m intha már 
szeptember lett volna, m ár vénasszonyok nyara, olyan volt ez a csendes város, s olyan 
voltam benne én, m int évekkel ezelőtt, sok évvel ezelőtt, amikor Éva még csak a sze
relmem volt, a titkos szeretőm, amikor még csak az édes babám volt, akkor volt ilyen, 
akkor volt egy nap, felejthetetlen, megfejthetetlen, a város, a Múzeum-kert, ez a nap 
és amit éreztem egy réginek szó szerinti másolata volt, a prózaian reménytelen Bala
tonra készülés is, m inden egyéb, hogy előbb fiatalok közt tolongtam, most egyedül 
vagyok láthatatlan madarakkal és kánikulától tikkadt levelekkel, hogy ez csak álom, 
m ondhattam  volna, a kiolthatatlan nyugtalanság és a megoldottság egyszerre, ezt 
éreztem, m int már akkor is, azon a régi napon, amikor reggel héttől este hétig a film
gyárban dolgoztam a Pasaréten, negyvenfokos hőségben, időnként le kellett állni a 
felvétellel, m ert a szomszéd futballpályáról m induntalan behallatszott a drukkerek ke
délyes bőgése: „Góóól!”, de amikor hat óra felé kimentem levegőzni az udvarra, a 
pálya már kihalt, csak néhány srác rugdalta a labdát egy-egy tétova kiáltással. Nagy 
gesztenyefák alatt három  asztal állt itt az udvaron, színes bádoglapjaikon galambszar 
fehér pöttyeivel. Leültem egy fapadra, és egyszerre éreztem, hogy szél fu j-széli Annyi 
mozdulatlan nap után, hetek óta az első! Zörögtek a kánikulától kiszáradt levelek. Itt 
volt a széli Hőség, kínzó, gyötrő hőség, hetek óta mozdulatlan ellenfelünk, térdeddel 
mellemen, te súly -  jaj nekünk, hát elhagysz minket? Megjelent a szél, s a kánikulától 
agyongyötörve mégis ezt éreztem akkor, a jajt. Most meg a kánikula veszte miatt ja j
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gattam. Ennél az asztalnál tíz nappal azelőtt Évával meg a sminkmesterrel hármasban 
játszottunk, levegőbe pöcköltünk egy gyufaskatulyát az ujjunk hegyével, zörögve hullt 
vissza a bádogra; hogy ki mennyit nyer, attól függött, melyik oldalára esik, ez volt a 
játék. Most egyedül ültem itt. Éva valamerre Ráckevén árválkodott a családja körében, 
én meg itt -  titkos szerelmesek. A strandok még tele vannak, erre gondoltam. A druk
kerek kedélyes bőgése után a ritka gyerekkiáltások kuvikhangja, és a labda tétova puf
fanásainak felelete a száraz leveleknek, hát sikongattam szinte félelmemben. „Párisba 
tegnap beszökött az ősz”... ju to tt eszembe, puff! ím e, a sanzon! Nyár, eredj a fenébe!, 
gondoltam. Elhagyom majd a híd fáradt tömegeit, és otthon vár az üres lakás és anyám 
menthetetlen moccanásai a falak mögött. Erre gondoltam rémülten. Mert akkor még 
volt anyám. Holnap este elhagyott leszek, gondoltam akkor, évekkel ezelőtt, a szél meg 
majd megérinti elhagyott otthonom  ablakain a redőnyök léceit-ja j, jaj! Csak csendes 
ígérete egy könyvecskének, az én nyári nyugtalanságom könyvecskéjének -  az lenne 
csak jó! Gondoltam. Kézbe venném, és benne lakhatna íz. Otthon is olyan volt aznap 
este, mintha álmodnék. Éjfél közeledett, anyám m ár elaludt a falak mögött, a rádióban 
Palestrina halk miséje szólt, holnap kora reggel eltűnhetek a filmben, gondoltam re
ménykedve, holnap egyedül leszek, de holnapután talán lányommal a Balatonban, 
ebben a pillanatban azonban se hohem voltam, álmos voltam... nem, nem vagyok álmos, 
gondoltam, mit beszélek, csak álmodom. Pedig ma lényeges dolgokat ismertem fel, 
vigasztaltam magam, okos voltam, Shakespeare, Sztanyiszlavszkij, nagyon lényeges 
dolgokat. De kit érdekel?, gondoltam kétségbeesve, ki érdekel ez a sok hülyeség! Ha 
azt az ide-oda kódorgó könyvecskét meg tudnám  írni a nyárról! Berúgtam?!, kérdez
tem magamat akkor tehetetlenül, röhögve és kétségbeesve. Talán holnap sikerül erőt 
venni m agunkon, és elindulunk a Balatonhoz, gondoltam most a kocsi volánjánál, a 
kihalt városon át hazafelé, majd ott talán meglelem, miért olyan szép most ez a Bu
dapest, a városom, gondoltam a volán mellett, mintha álmodnék...

Takáts Gyula

RIANÁSON ÁT

Megannyi lom között
a ceruza helyett
Csu Fu egy sólyomtollra lelt...
Malmok, galambok,
várak, sasok felett
együtt járták a hegyeket...

Együtt, de hol a zöld füzet 
emelni csűrt és ceruzát?... 
M erre a bérc és hol a szárny 
s a sok hívő, pogány halász?...


