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zsib badt a tér de, mi kor ra vég re meg állt az au tó, nem ta-
lál ta se hol a ki lin cset, úgy kel lett ne ki aj tót nyit ni, s ne-
he zen, elõbb az egyik láb, las san a má sik, úgy lé pett ki-
fe lé, s föl né zett a ház ra, ho va tér be vég leg, ahon nan bi-
zo nyo san nem lép ki már a kert be, al ma fái kö zé. Ket tes-
ben, ke reszt anyám mal ült a két öreg, túl a nyolc va non a 
dí vány szé lén, ül tek egy más mel lett, egyik sem, a má sik
sem azon ki csin, ahogy öt ven éve sen, ha nem még ki sebb
alak ban, gör nyed ve, né mán, a ke zük bõl már ki esett a szál, 
a ke zük már nem fo gott sem mit. – Hát el jöt tél? – só haj tot-
tak. – Hogy vagy La ci kám? Lá tod, mi már csak be te gen. 
Itt fáj, ott fáj, ez már egy föld rész fáj da lom, nem egy fû-
rész csi ko rog, az ös  szes nek ki dõlt már a fo ga, tu dod, mi-
lyen, az egyik jobb ra, a má sik bal ra té ved. Szé dü lök. Ma-
gas a vér nyo má som. Az enyém meg ala csony. – Együtt ej-
tet tek min den mon da tot, így ül dö gél tek, így só haj toz tak 
egy más mel lett, én pe dig ezen a he lyen, aho vá nem va-
lók, erõl köd ve néz tem õket, hogy va ló ban itt ad-e ár nyé-
kot a tes tük, nem csak kép ze lem, hi szen õk er re so se jár-
tak, mi ért adód nak er re; ki te rem tet te õket a dí vány szé lé-
re ezen a dél utá non.

Ke reszt anyám, apám idõ sebb nõ vé re, aki nagy anyám
ne vét hoz ta a há tán egé szen idá ig, most ké szül le vet ni ezt 
a ter het, nem vi szi to vább az Etel kát már sen ki, a lel két át-
ad ja is mét Du go nics nak, úgy gyû lik Sze ge den egy õs kert 
mé lyén, hogy nem kel föl so ha töb bé; nem lesz több Etel-
ka a föl dön, se ma gá ban, se Jo han ná val egy be fûz ve; még 
egy, ta lán még egy Jo han na Etel ka ár nyé kot emel az ide té-
vely gõ véz na kis ne vek fö lé, ame lyek úgy enyész nek el, 
mint a kes keny fûz fa le vél, mi re a föld re hul la na, elég a 
nyá ri tûz vo nu lás ban, vagy ha eset leg ta vasz vol na, mert 
még csak má jus ra jár, mi re a fá ra iga zán föl ra gad na, a 
gyapjaspille her nyó ja el rág ja kí mé let le nül, volt, nincs, a 
fa ki vi lá go so dik, csak az ága kat raj zol ja az ég re hi tet len 
sze münk, mert ilyes mit még hin ni sem le het; igen, õt Etel-
ká nak hív ják, és ha meg hal, el úszik, el ve szik ve le nagy-
anyám utol só tes ti má sa, de hát így van az rend jén, ma 
még ha son lí tunk, hol nap már nem.

Ke reszt anyám egy asz ta los hoz ment fe le sé gül, elég ké-
sõn, és ahogy elég ké sõn, elég ke vés gye rek nek is adott 
éle tet, egyet len egy nek, a töb bi ek mind ket tõ nek, az sem 
va la mi te mér dek, de már ilyen volt a hu sza dik szá zad az 
el sõ há bo rú után, egy re gyé reb ben nõtt a fû, úgy lát szik,
fá rad a föld, a ge ze mi ce fá rad az zal a sok gye rek kel, leg-
alább is így mond ták a kom mün után: a ge ze mi ce fá rad az-
zal a sok pe re put  tyal, a ge ze mi ce! Az asz ta los, aki vel a 
temp lom tég lá ján az ol tár elé állt, a ma ga vi lá gá ban igen 
ma ga biz tos te kin tél  lyel ren del ke zett: ki csi ipa ros volt, kis 
mû hel  lyel, de már az ap ja, de ta lán már a nagy-, a déd-
ap ja is gya lu ló ke zû em ber volt, nem is ám pa raszt. De 
azért még is csak  ket tõ bõl vol tak ös  sze rak va: egy asz ta los-
ból meg egy földmívesbõl, de ré kig pa raszt fé lék, at tól föl-
fe lé szek rény csi ná ló, enyv be már tott ipa ros mes te rek. Ke-
reszt anyám te hát egy ipa ros csa lád ba merítkezett be le, de 

El sõ Sán dor, má so dik Sán dor, har ma dik Sán dor, így kö-
vet kez tek egy más után, amíg az utol só Sán dor a nagy ki-
rá lyi csa lád ból vé get nem ve tett a sor szám ok nak, és el sõ-
szü lött fi át, aki nek már csak egy le ány sze gõ dött a nyo má-
ba, Zol tán nak nem anya köny vez tet te. El sõ Zol tán nál tar-
tunk, el sõ Zol tán nak egy elõ re csak ba rát nõ je van, ahogy 
az ma dí vik, jó is az, ne künk an nak ide jén csak fe le ség 
ju tott, sze rel me ink kel nem köl töz tünk ös  sze, sze rel me-
ink pres  szó be li ek, mo zi be li ek vol tak, park ban, fa pa don, 
ka pu alj ban csó ko lóz tunk ve lük, az új Zol tá nok nem ze dé-
ke már nem ilyen ké nyel met len sze rel met gya ko rol. Még 
az a sze ren cse, hogy má so dik Sán dor mit sem tud er rõl a 
mai, na gyon is el ter jedt együtt élé si for má ról, nem ér te sül 
ba rát ról, ba rát nõ rõl, mert kint van már a te me tõ ben. Nem 
olyan ré gen köl tö zött oda, tíz-ti zen öt esz ten dõ iga zán se-
kély víz, ki csi folt az örök ké va ló ság ban. Az sem mi, hogy 
ki köl tö zött, de hogy köl tö zött ki? Rá adá sul nem az ott ho-
ni sír kert be, szü lei sír domb já ba, ko por só ban a ko por só ra, 
aho gyan az egy asz ta los hoz il le ne, ha nem ur ná ban, ide-
gen ben, az óbu dai te me tõ ben, ahol egy tíz eme le tes pa nel-
ház pos ta lá dá i hoz ha son ló re ke szek so ra koz nak szé dü le te-
sen, ame lyek a méh sej tek hez is ha son lí ta ná nak, ha nem 
négy-, ha nem hat szög le tû ek vol ná nak, mint ahogy az egy 
mé hész hez il le ne, mert asz ta los, mé hész egy és ugyan az 
a sze mély: az én ke reszt apám.

Zol tán, a meg sza kí tó – per sze, kér dés, Zol tán-e a meg-
sza kí tó, vagy ap ja, har ma dik Sán dor az, lé vén, a név adás
õsi rend jén õ rán tott egy na gyot, így vált ne gye dik Sán dor-
ból el sõ Zol tán, aki ek kor, nagy ap ja ös  sze szû kü lé se, ki csi-
re, por rá om lá sa ide jén még csak nö ve ke dett, már ugyan 
fe lül rõl né zett nagy ap ja fe je búb já ra, ami kor az még utol-
já ra föl kelt az ágy ból, hogy az tán vég leg ös  sze zsu go rod-
jon. Még csak kis ka masz volt, de már lát szott, ahogy 
az a mai gye re ke ken sú lyo san, egy ér tel mû en, ál ta lá ban: 
egy most in du ló mo rál, egy kez dõdõ szo kás rend kö ve tõ-
je lesz õ is; meg sza kí tó, ami hez sok-sok nem ze dék ké szí-
tet te elõ az utat, ám fõ leg az apa, aki nem csak el sõ ér tel-
mi sé gi volt a kéz mû ves év szá zad ok után, ha nem elõ ször
jött be a nagy vá ros ba, Bu da pest re is. Ez zel a fia ugyan 
nem so kat tö rõ dött, egy sze rû en oda szü le tett a bu dai ház-
ba, lé nye, lé te zé se ki töl töt te a la kás min den üre gét, az ut-
cá kat, a te re ket a ház tól az óvo dá ig, az is ko lá ig, a lá nyo-
kig, az volt az em lé ke, anél kül, hogy tu da to san em lék ké 
avat ta vol na, mert egy elõ re nem hi ány zott ne ki az ef fé le 
tu da tos ság, nem for gat ta a fe je fö lött, hogy le sújt son ve le, 
jól meg volt nél kü le, úgy is ép pen an  nyi volt, amen  nyi le-
he tett. Ap já nak azon ban oly kor-oly kor be le fáj dult a tér de
a vál to zás ba, nem is olyan egy sze rû el sõ nek ide jön ni. Én 
is így va gyok ve le, én is el sõ nek mász tam a vá ros ba négy-
kéz láb, de jöt tem vol na én ide ha son csúsz va is, min den-
fé le kép pen, hogy utol ér jem azo kat, akik egy vagy ki tud-
ja hány em ber öl tõ vel ko ráb ban ér tek ide va la hon nan a vi-
dé kek mé lye i rõl.

Ke reszt apám nem él ni, hal do kol ni jött ide Bu dá ra. El-
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nem lett so ha sem iga zi iparosné, téns as  szony, ahogy azt 
ré gi köny vek ben ol vas ni szok tuk, nem tar tot tak inast, de-
hogyis tar tot tak, csak egy kis mû he lyük volt, sõt az is alig-
hogy, mert ke reszt apám az öt ve nes évek ele jén szö vet ke-
zet be lé pett, a mû hely ugyan meg ma radt, a fû rész tár a fa-
lon, a kis gya lu, a nagy gya lu, a ho rony vo nó, a vá ja to-
zó, a félgömbölyítõ, a szo rí tók, a rás poly, a gya lu pad, az 
abrichter mind, há la Is ten nek, de már csak hét vé ge ken 
szál lin gó zott a pad ló ra a gya lu for gács ok csi gá ja.

A Kí gyó ut ca a vá ros má sik fe lé ben ka nyar gott, elõbb 
egy vas bolt elõtt ha ladt el a gyer mek, ahol ró ka far kú fû-
részt áru sí tot tak a ró ka véd je gyé vel (a ró ka véd jegy a leg-
jobb fa met szõ la po ké, ha nagy le szel, csak ró ká sat végy), 
az tán egy be ros kadt bor bély mû hely elõtt, amely nek fa lá-
ból egy vas rúd nyúlt ki a tég la jár da fö lé, a vas rú don pe dig 
egy réz tá nyér im boly gott, ame lyet a le vá gott ha jak le he le-
te in ga tott jobb ra-bal ra. A Kí gyó ut ca azon ban egy szer

csak vé get ért, ke reszt apá mék, ke reszt ma ma meg ke reszt-
pa pa, a re for má tus temp lom mö gé, a Sas-is ko lá val át el len-
ben ve tet ték meg a lá bu kat, egy ros  szacs ka, hos  szú ház ba 
köl töz tek, a te lek, a kert vi szont ak ko ra volt, hogy le vá sott 
lá bunk ról a ci põ, mi re a vé gé be ér tünk. Egy szer re há rom 
ipa ros mû kö dött a ház ban: egy asz ta los (azazképpen az én 
ke reszt apám), egy szíjjártó meg egy bog nár, ugyan is a ház-
zal õket is meg vet ték.

Egy dob kály ha dül lesz ke dett nagy ke rek idomjával a 
bal sa rok ban. Le emel te a te te jét, mint egy va ló sá gos fe-
dõt, kö ze pé re ár bo cot ál lí tott, egy göm bö lyû fa osz lo pot, 
s szór ni kezd te be le kör ben a sár ga szíj ácsot. Ami kor be-
le ült egy sor for gács, le dön göl te, újabb gyû rû for gá csot 
hin tett be le, is mét le suly kol ta, egé szen ad dig, amíg a kály-
ha tor ká ig nem ért, a kö ze pé bõl ki von ta a fát, amely nek a 
he lyén így az tán egy hen ge res üreg ke let ke zett, az ad ta a 
for gács nak az oxi gént. Kész cso da, hogy a le csö mö szölt 
gya lu lék nem csor dult meg, hogy eres  sze a mus tot. A me-
leg azon ban úgy csor dult be lõ le, egy re he ve seb ben, hogy 
a kö vér dob poha át iz zott be le. In dul ha tott a mun ka. Föl-
rak ta a drót fü lû enyvesedényt, az enyv be le ha ma ro san 
sû rû, zatyos lé be for dult át, a bu bo ré kok át tör tek az enyv 
te te jén, a me rev le mez ki lyu kadt, be sza kadt, az enyv már 
csak azon a lé cecs kén ló gott le, mint va la mi vén sza káll,
ami vel ke reszt apám azt a bü dös fõ ze lé ket ke ver get te. Las-
san ar ról is le csur gott, s pö fö gött, ro tyo gott az egész mély-
ség. Jus son esze tek be, ha spáj zo tok ban egy szek rény ben 
ti is enyv da rát tar to tok dunsz tos üveg ben, az én ke reszt-
apám! Bi zo nyos csa pok azon ban tú ró eny vet kö ve tel tek, 
ta lán hogy ne nyo mód jon bar na lé a fe hér desz ka lap ra, ha-
nem hogy fe hé ret tol jon ki a csa po lás, ha már ki tol, mert 
olyan az, mint ha Tol di Mik lós meg szo rí ta ná a cseh baj-
nok uj ja csa po lá sát: ki ser ken egy sze ri ben. Egy desz ka la-
pot vett elõ, egy ka nál zsí ros, fi nom ol tott me szet ej tett a 
kö ze pé re, egy ka nál tú rót for dí tott mel lé, s el kezd te ös  sze-
dol goz ni õket; gyûr te, gyö mö szöl te, la poc káz ta, egy más-
ba von ta a két anya got, alul ra, fe lül re ré te gez te õket, ha-
ránt, ke reszt be csí ko zott, púp ba húz ta ös  sze, az tán sík ba 
te rí tet te szét, is mét domb ba kényszerítette, hol eb bõl, hol 
ab ból, hol a tú ró ból, hol a mész bõl tett még hoz zá, a tú ró
en ge dett a mész nek, el la pult, egy újabb ka nál tú ró az tán
ke mé nyí tett raj ta. Ne héz a tú ró eny vet jól el ké szí te ni, ám 
ha meg van, elõ áll a ka ze in!

Dob kály hát in dí ta ni, eny vet fõz ni, ka ze int ke ver ni mel-
lé kes tu do mány, né hány szál desz ká ból kü lön fé le al kot-
má nyo kat, ka to na lá dát, zsá molyt, in ga óra to kot, szek rényt 
transz for mál ni, igen, az ko moly, ki rá lyi mes ter ség. A 
spájz ban õr zök egy do bozt, lát szat ra egy sze rû: öt desz ka,
öt egy más ra me rõ le ges fa lap, a fel sõ ré szen kör ben vá jat,
amely be egy ha to dik la pot le het be csúsz tat ni, ez ál tal egy 
zárt tért ka pok. Egy sze rû, szin te már egy ügyû. Csak hogy! 
Csak hogy bi zony egy szál szög sincs ben ne, csa po lás sal 
ké szült. Nem mért, nem je lölt azon ke reszt apám sem mit, 
a sze mé vel raj zol ta ki a vo na la kat, hü velyk uj ja mel lé szo-
rí tot ta a fû rész la pot, s her seg tet te már is a desz kát. Azok a 
cik cak kok úgy ös  sze il let tek, mil li mé ter re pon to san, hogy 
egyet len ütés sel ös  sze forr tak, olyan szo ro san ölel kez tek, 
mint ha egy más nak te rem tet ték vol na õket. De hát egy más-
nak is te rem tet te ke reszt apám.

Hi á ba, en nél sok kal több re vá gyott, nem volt ne ki elég 
a fû rész, a ró ka far kú, a ke re tes, a gya lu, a fur dancs, az 
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abrichter, a ka ze in, a po li túr, ne ki kert is kel lett, fü ge fa, 
ame ri kai mo gyo ró, re bar ba ra, meg per sze, mé hek. Ha fa, 
nem csak cse resz nye, szil va, fü ge fa is. Ha már asz ta los 
vagy, mond ta ne ki ta lán az elõt te lé võ Sán dor, ne akár mi-
lyen pa raszt ma gyar le gyél, ha nem fran cia mes ter. Eredj 
ta nul ni tõ lük! Em ber kö zöt tünk, aki Fran cia or szág ban is 
élt, egy tisz tá ra fran cia a kert ben. Hát nem cso dá la tos? 
És a gye re kek ben mi lyen cso dá la to san mo sód nak ös  sze 
a kü lönne mû, egé szen más ér té kû dol gok! Az én sze mem-
ben is egy for mán bá mu lat ra mél tó volt, hogy ke reszt apám 
meg jár ta Fran cia or szá got, meg az, hogy ko pasz volt. Meg 
is kér dez tem tõ le: – Mi ért ko pasz, ke reszt pa pa? – Azért, 
La ci kám – ba zsaly gott –, mert Fran cia or szág ban olyan rö-
vid ágy ban alud tam, hogy le hor zsol ta a ha ja mat. Ez zel a 
vá las  szal tö ké le te sen meg vol tam elé ged ve, nem akár mi-
lyen em ber az én ke reszt apám, nem olyan, hogy azt se 
mond ja, cse rél jünk acélt, ha nem ma gá tól el cse ré li. Egy 
kis mo so lyért nem fu tott el a szom széd ba.

A mé hek is a jó ked ve kö zé tar toz tak, mert a mé hek kel 
mo gor va, morc nem bí be lõd het, öröm, tü re lem kell hoz zá-
juk. Meg gyújt ja a de rûs em ber a füs tö lõt, föl te szi a méh-
ví vó si sak ros télyt a fe jé re, az ar ca elé, le ve szi a boconádi 
kap tár te te jét, ki eme li a fény re a ke re tet, amely nek mind 
a két ol da lán vas ta gon, egy más he gyén-há tán nyü zsög nek 
a mé hek, két szer-há rom szor meg nyom ja a fúj ta tó bõ rét, a 
füs töt a raj ra irá nyít ja, a mé hek ki ré mül nek a ke ret kö zé
fe szí tett lép rõl, lát ha tó vá lesz nek a sej tek; egy ré szük, fol-
tok ban, fe hér ab la kok kal van be zár va, más ré szük ben a 
sej tek szí nül tig méz zel van nak te le. Ke ze fe jén nyu gal ma-
san ide-oda jár nak a bar na kis ál lat kák. Az ös  szes ke re-
tet egyen ként ki eme li, ma gas ra, a sze me elé, aki né zi, az 
az ér zé se tá mad, hogy áj ta to san eme li fel õket, no ha in-
kább csak és  szel, fi gye lem bõl, per sze kis sé it ta san at tól az 
öröm tõl, hogy pör ge tés kor is mét meg fog nak tel ni a mé-
zesbö dö nök, pe dig a nyár te te mes ré sze még hát ra van. 
Most még csak a gö döl lõi dom bok aká co sa i nak a mé zét
su hint ja ki a pör ge tõ vel, ahon nan két szá raz, vi rá gos hét 
után most ért csak ha za, ide, az Al föld re. Jól meg zsák má-
nyol ta az észa ki akác bi bé ket, kön  nyeb bek let tek a dom-
bok, ne he zeb bek lesz nek az edé nyek mé lyei. A nyá ri tar-
ló vi rág is a mé hek re vár még a há rom Császáréknál oda-
kint a lóci ta nyá kon. De a tar ló mit tud az akác hoz ké pest!
Szük sé ges, de nem elég sé ges a jó ra.

És ami kor be bal lag a kert bõl egy kar lu cer ná val, Mis-
ka elé szór ja a zöl det a disz nó ól ban. Mis kát min den té-
len le szúr ják, de a kö vet ke zõ ta vas  szal is mét egy ma lac
túr a gó ré alatt, ami nek új ra Mis ka a ne ve, akár kan, akár 
ko ca lesz be lõ le. Egy ma ga sabb ne mû fo ga lom ad ja ne kik 
ugyan azt a meg je lö lést min den esz ten dõ ben, így az tán a 
disz nót nem le het so ha ös  sze té vesz te ni sem mi más sal. Ez 
ugyan le egy sze rû sí ti a disz nót, s még job ban a kés, ami-
kor tor kon szúr ja az egész ro kon ság örök böllére, apám. 
Az ilyen gyil kos mun ká kat õ vég zi el, ke reszt apám sze-
lí debb em ber. Sõt, ve ge tá ri á nus. Leg fel jebb csir ke húst 
eszik, de an  nyi ra min dig, hogy fia, az én uno ka öcsém, rá 
se tud néz ni a csir ke pap ri kás ra. Ez azon ban csa lá di ügy, 
ke reszt apám ke rü li a fel tû nést, a Fran cia or szág ból ho zott 
élet mó dot nem ve ri nagy dob ra, a ro kon ság ban iga zá ból 
sen ki sem tud ja, hogy õ más képp vé le ke dik a hús evés rõl, 

mint õk. Egy szó val az én ke reszt apám vi lág éle té ben más 
volt. Olyan, mint mi, és nem olyan, mint ami lye nek mi 
va gyunk. Kö zü lünk va ló, s ma gá nak va ló. De meg ért jük, 
így van rend jén, s en nek a rend nek az okán min den ki tisz-
te li, sze re ti a mi Sán do run kat, az én ke reszt apá mat.

És most meg öre ge dett. Ül a dí vá nyon, ül nek a dí vá-
nyon, és meg fog nak hal ni. Már nem is ül, már fek szik
az ágyon, meg lát, el ered a for rás a sze mé ben. – Ne sírj – 
mond ja ne ki Sa nyi. – Apu, ne sírj! – De ke reszt apám ta-
lán meg sem hall ja. Ráz kó dik, mint ha ki sze ret ne szór ni 
ma gá ból va la mit, de csak azt mond ja sí rás tól csukolva: – 
Lá tod, idá ig ju tot tam.

A sze mem be süt a nap, még nem tu dom, hogy mi kor
meg ho vá megy le majd ez az égi test.
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