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Bandrash Tamás 

Beszélgetés apáról 

A hajók a tengeren néha céltalanul hánykolódnak, mintha nem lenne kapitányuk, 

néha már szinte felborulnak, de aztán mégis sikerül egyensúlyba kerülniük. A 

hajófenékben elhelyezett nehezék segít ebben. A végén a kikötőkbe kerülnek, nem 

rázza őket a vihar, nem csapkodja a hullám az oldalukat. A matrózok elhagyják 

a fedélzetet, s a kocsmában egy pohár rum mellett feledik a nehéz napokat. 

Azután lassan a hajót is elfelejtik s legközelebb egy másikra szegődnek. 

– A gyerekkoráról sohasem mesélt. Milyen gyerekkora volt?  

– Tudom, hogy néha nevetett is, de többnyire szomorú volt. Olyan révedező 

tekintetű kisfiúként nőtt fel. 

– Mit jelent az, hogy révedező tekintetű kisfiú volt?  

– Magyarázatot nem igazán tudok rá, de az biztos, hogy sokszor csak úgy ült a 

szoba sarkában, egy könyvvel az ölében és maga elé bámult, a tekintete azt 

mutatta, hogy valahol máshol jár. Talán az olvasmányán gondolkodott, vagy ki 

tudja álmai merre vitték.  

– Barátai nem voltak? Mindig csak magányos álmodozóként létezett? 

– Oh, nem. Voltak barátai, s a csibészkedésben mindig benne volt. De otthon 

békés gyereknek mutatkozott mindig. 

– S az iskola?  

– Ott csak azt a tárgyat tanulta, ami igazán érdekelte. Amit nem szeretett, azt 

olyan mértékben kihagyta, hogy tanárai egy része teljesen bárgyúnak és butának 

vélte, annak ellenére, hogy a többiek ugyanakkor zseninek tartották.  

– Különc volt? Ezt úgy értem, a viselkedésében? 

– Nem, egyáltalában nem.  
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– Néha magányos volt, de a magányossága más volt mint az átlagos emberé. A 

családban is sokszor egyedül volt, bár mindenki fontosabb volt számára, mint 

saját maga. Mindig mások érdekelték, a saját problémáira ritkán jutott ideje. 

– Mindig a nyugalomra vágyott, de képtelen volt nyugodtan élni. A család, főleg 

a gyerekek volt a mindene. 

– Emlékszel, hogy szerette a kocsikat? A jó kocsikat. 

– Igen. Amikor megvette az első kocsiját, a Zsigát – így hívta – , azt állandóan 

javította, simogatta, s egészen depressziós lett, amikor egy reggel úgy találta, 

hogy valaki megnyomta hátulról, s nem hagyott ott papírt.  

– Emlékszem, sőt még arra is, hogy leszerelte a csomagtartó fedelét és felvitte a 

harmadik emeletre, ahol a lépcsőházban kikalapálta, s azután lefújta a kikalapált 

részt. Nem lett tökéletes, de a célnak megfelelt. 

– Amikor a disszertációját írta, akkor én éppen hogy megszülettem, s a lakásban 

még laktunk néhányan, egy szobába szorultunk éjszakára, de ő nappal a 

nagyszobában dolgozott az íróasztalánál, s hogy mindig szem előtt legyek, az 

asztalra tett és úgy írt, vagy olvasott. 

– Szeretett jókat enni. 

– Az hagyján, de főzni is. Időnként rájött, és akkor bevásárolt és főzött. Bár 

sohasem tanult főzni, – a kezébe nem vett volna egy szakácskönyvet –, de 

valahogyan belülről érezte az ízeket. 

– Emlékszel a Tátrában tett kirándulásunkra? 

– Melyikre? Szerintem kétszer voltunk a Tátrában. Az első az kifejezetten jó 

volt. A másodiknál már nagyon fasírtban volt a mamával. Akkor már nem is 

lakott otthon. 

– Az igaz, de minden este ő fektetett le bennünket, s reggel amikor felébredtünk 

ő volt az, aki az első puszit adta.  
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– Nem is értem, hogy bírta ezt az élettempót? 

– Nem bírta! 

– Mindig egy saját szobára vágyott. Egy lukra, egy kis csendes zugra, egy ajtóra, 

amit magára csukhat. 

– De, hiszen nem bírta a magányt! 

– A magányt azt nem szerette, de szeretett úgy egyedül lenni, hogy ha akarta, 

akkor csak egy ajtónyitás és volt mellette valaki. 

– Mégis mindig csavargott. Imádott utazni. De nem szerette a városokat, az 

épületeket.  

– Csak a természetet szerette, az épületekre azt mondta azok kövületek, a 

városok büdösek és olyanok, mint egy börtön. Önként vállalt börtön. 

– Emlékszel, mennyit mesélt a sivatagról? A sivatagok szerelmese volt. 

– Késői szerelem volt! 

– Már elmúlt negyven éves, amikor először járt Amerikában. Talán egy fél évvel 

az utazása előtt látta a Zabrinsky point című filmet.  

– Akkor szeretett bele a sivatagba? 

– Igen. S amikor kijutott Amerikába, akkor szinte már az első napon elkezdte a 

tervezést. Vett egy rozzant kocsit, s azzal járta először csak Kalifornia tájait, 

majd mind beljebb merészkedett az országba, és eljutott egészen a Death Valley-

ig. 

– Napokon át csavargott a sivatagban. Amikor a fényképeket mutogatta, s 

magyarázta, hogy a képen éppen mit látsz, akkor mintha nem is velünk lett 

volna. Gondolatban visszarepült e holdbéli tájra. Megigézte a végtelen csendje  

és nyugalma.  
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– A kövek és a homok formák színei és az elképzelhetetlen, de mégis a 

valósággal oly hasonló alakzatai teljesen elbűvölték. Elvarázsolt világ, 

embermentes világ. Így szerette! 

– Mesélt a Salamon oszlopokról is. Mikor Izraelben járt, a Negev sivatag fogta 

meg talán a legjobban. 

– Sokat fényképezett. Régebben mindig diázott, de újabban inkább csak 

fényképeket csinált. Onnan lehetett tudni, hogy az úton jól érezte magát, hogy 

készültek fényképek, vagy a gépet úgy hozta vissza, mint ahogy kivitte. 

– Azt tervezte, hogy egyszer, – ki tudja mikor lett volna az az egyszer–, 

rendszerezi képeit, diáit. Néha nekirugaszkodott, de mindig leragadt két-három 

képnél és azokat hosszan nézegetve a múltról álmodozott. Vagy a jövőt 

tervezte? 

– Ritkán láttam mosolyogni, nevetni talán soha. Mindig valami feszültség 

látszott az arcán.  

– Álmában is vibráltak az izmok az arcán. Aztán hirtelen, egy önkénytelen 

rángást követően minden vonása elsimult, s lágy, gyöngéd lett az arca. 

Mintha valaki, egy jótékony kéz végig simította volna. 

– S a kutya? 

– A kutya az valami egészen mást jelentett neki. Nem vonzották a nagy testű 

kutyák. Kedvelte azokat is , de valójában csak a közepes kutyákat szerette.  

– Órák hosszat képes volt a kutyával el lenni, beszélgetni, vagy csak a társaságát 

élvezni. A kutya feltétel nélkül szeret, azaz csupán egy feltételt állít a gazdája 

elé: szeretni kell! 

– Szerették egymást. Hogy örült mindig a kis dög, mikor ő hazajött. Nem 

lehetett levakarni róla. 

– Ha két napra elutazott már aggódott, hogy mit csinál a kis állat. A kutya, 

amely egy családban él az kiszolgáltatott helyzetben van.  
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– A kapcsolataiban is mindig a feltételektől félt. Úgy érezte, hogy az 

elvárásoknak nem tud eleget tenni. Mindig új kapcsolatokba bonyolódott, talán 

azt várta, hogy egyszer majd úgy szeressék, hogy a szeretet mellett nincsenek 

elvárások.  

– Nehezen tudta kifejezni érzelmeit! 

– Nem, ez nem igaz. Csak a maga módján tette. 

– Mindent olyan szépen elrendezett. 

– ? 

– Erről a házról. Mindent a helyére rakott, a képeket a bútorokat, szinte 

babusgatta minden szögletét, mindent széppé és otthonossá akart tenni. Szerette 

a házat. 

– Végre volt egy szobája. A kutyának is felvitt egy külön takarót. Az sohasem 

zavarta, ha a kis dög a lábainál feküdt. 

– Pedig milyen hangosan szokott horkolni. A kutyák mindig horkolnak.  

– Élvezte, hogy hosszú volt az ősz. Sokszor játszott a kertben a kutyával, vagy 

csak megállt a bejárati ajtóban és onnan figyelte mint tanul a kis eb a szomszéd 

kutyáktól némi vidékies mentalitást. Az ajtónak támaszkodott, s lassan 

komótosan szívta a cigarettáját. Nézte, mint rohangál önfeledten, boldogan a kis 

kutya, felriasztva egy-egy a sövény sűrűjében rejtőzködő madarat., vagy éppen a 

lehulló levelek között hogyan marcangolja morogva labdáját. 

– Az utóbbi időben mintha többet szívott volna. 

– Lehet. 

– Pedig úgy tűnt mintha nyugodt lenne. Olyan volt, mint aki révbe ért. 

– Nem, megint lépett egyet. 

 


