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TITKOLT ÉRTÉK

Hogy nem tébolyul meg a semmi, 
Ha őrjítő üresnek lenni.
Amivel feltöltöm magam:
Tán nemes fény, de tört arany.

ELSZAKADVA

Mióta messzeségbe vesztem, 
A közel is elérhetetlen. 
Hamut hintek hideg fejemre, 
Mivel az a jégkorszak rendje.

Mándy Iván

AZ APA HANGJA

Elnyúlva feküdt az ágyon. Egyre csak azt ismételte valami eszméletlen kábulatban:
-  Hat év múlva... hat év múlva...
Egy mozdulatot tett, mintha fel akarna pattanni. De éppen csak lelógatta a karját. 

Ki tudja! Talán bele akarja hajítani a sötétbe. Nincs többé szüksége erre a karra. Egyál
talán semmire sincs szüksége.

— Miért éppen hat év múlva akar feleségül venni?
A hatos szám megjelent előtte. Kissé töredezett, aranyossárga karika. Kitágult, csak

nem betöltötte a szobát. Összehúzódott, szinte eltűnt. Bolondot csinál belőlem. Egyál
talán nem akar elvenni. Azzal kezdte, hogy nem tud nélkülem élni. Csakhogy most 
még nem vehet el. Majd hat év múlva. Miért éppen hat év múlva? Soha nem akartam 
vele ilyesmiről beszélni. Házasság. Jó, hát én várok. És ha egyáltalán nem vesz el... 
akkor is várok.

Az az aranyos tűzkarika. Mintha a szemben levő ház tűzfaláról vetítenék.
Mindig eltűnök. Zsolt azt mondja, hogy én mindig eltűnök. És csak úgy lógok bele 

a világba. Honnan veszi ezt? Mi az, hogy csak úgy lógok bele a világba? Ruhabemu
tatókra kell járnom a lányokkal. Ez valahogy különösen felingerelte. Váratlanul or
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dítani kezdett. Miféle foglalkozás ez?! Ruhákat dobálnak rád, mint egy próbababára! 
És mit akarsz azzal, hogy a tévé is felfigyelt rád!

Anya hangja valahonnan a sötétből. Nem kell vele törődni. Kiesett a csapata az első 
osztályból. Onnan van az egész.

Mi van onnan? Hogy ordítozik, veszekedik? Múltkor valósággal rám támadt a mo
ziban. Hova cipelsz te engem? Miféle filmekhez?? Mi az, hogy egy kisfiú beleszeret az 
anyjába? Ugyan kérlek! Egy kisfiú nem szerethet bele az anyjába! Nem rendezhet fél- 
tékenységi jeleneteket! Ez olyan beteges dolog! És tudd meg, hogy benned is van va
lami...

Micsoda?
Mi van bennem?
Hallgat. Olyan makacsul hallgat. Napokig nem szól hozzám. Eltűnik. Szinte már 

csak úgy véletlenül akadunk össze. Utoljára egy lánnyal tűnt fel. Egy olyan krumpli
orrú, vastag lábú... Nem, hát erre nem lehetek féltékeny. Ez egyszerűen megalázó. 
Annak a kisfiúnak gyönyörű anyja volt. És ahogy úgy összebújtak... mint egy szerel
mespár... Mi volt abban beteges? Egyáltalán mi az, hogy beteges?

De ezt már a kis seprűtől kérdezte. A kis seprűtől és a lapáttól. Odakint a konyhában 
térdelt a sparherd mellett. Előtte ők ketten. A kis seprű és a lapát. Oldalt a vödör, 
rádobva a rongy. Ezekkel beszélje meg a szerelmes kisfiút?

Felgyulladt a villany, borús, bátortalan fénnyel. Apa jelent meg ebben a fényben. 
Pizsamában, hóna alatt egy enyhén szakadozott Pesti Hírlap naptár.

-  Hát te?
-  Hát te?
Több szó nem esett.
Összeakadtak egy éjszakai úton. Ennyi az egész.
Apa belebújt a képes kalendáriumba. És valamilyen távoli, fázós hangon:
-  Telefonált már az ablakpucoló?
-  Miért? Velem akart beszélni? Éppen velem?
-  Talán nem éppen veled. De mindenesetre telefonálnia kell, hogy mikor jön. 

Szombatra ígérte.
-  Éppen szombatra?
-  Hát egyszer jönnie kell.
Apa válla fölött belehajolt a kalendáriumba.
Vastag betűkkel egy meglehetősen hosszadalmas tanulmány fölött:
A világ legelegánsabb emberei.
Többször is elolvasta a címet. Magába az írásba valahogy nem mert belenézni. Csak 

úgy megkérdezte:
-  Róla is írnak? Az ablakpucolóról?
Apa nem felelt.
A lány nem adta fel. És most már szinte makacsul:
-  Lehet, hogy ezt az egész írást neki szentelték?
Elhallgatott. Várt egy kicsit, mint aki erőt gyűjt. Majd kissé tudálékos és mégis naiv 

hangon:
-Talán valamilyen áttekintést is nyújtanak.
így mondta. Áttekintést is nyújtanak. -  És most igazán, akárcsak valamilyen tudo

mányos társaságban:
- A  régiekről is megemlékeznek. Akkor is a hét egy bizonyos napján jöttek? Talán
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akkor is éppen szombaton? Vagy egyáltalán nem jöttek? És még csak ki se mentették 
magukat?

Apa az ölébe ejtette a kezét. Az évkönyvre meredt. Régi történetek, régi alakokról.
...színészek, színésznők, tudósok, költők, államférfiak, elűzött uralkodók, láncra 

vert repülőcsempészek...
Egy bejegyzés.
Augusztus 27. Szomorú csalódás napja. Tenyészetünk büszkesége, Naplopó fájdalmas vere

séget szenvedett.
Kehrling Béla teniszbajnok.
Gabrovics, az örök második.
Helen Wills, mióta Lenglen profi lett, a világ legjobb női amatőr teniszjátékosa.
Abd-El-Krim, a Rifkabilok hőse, nem valami tanulatlan afrikai beduin, ahogy sokan képzelik, 

hanem európai műveltségű ember. 1885-ben született.
Az FTC amatőr bajnokcsapata. Az utolsó amatőrbajnokság győztese.
A pápa áldást oszt. Az év halottai.
A lány otthagyta az egész társaságot. Otthagyta a konyhát. Az apját, ahogy ott ül a 

hokedlin.
Ballonkabátban futott az utcán.
Még egyszer látnom kell! Még egyszer beszélnem kell vele! De miről...? Talán arról 

a bizonyos hat évről? Hogy miért kell éppen hat évig várnunk? Miért? Miért?
Férfihang az utca túlsó oldaláról:
-  Ibi! Ne hidd, hogy megléphetsz! Találkozunk mi még!
Gúnyos női nevetés.
-  Alig várom!
Ibi könnyedén elfutott a fel mellett.
Felmegy valakihez.
Én is felmegyek valakihez.
Belépett egy kapualjba.
A társaság már várta. A kövérek társasága körös-körül a lépcsőházban. Szennyes 

arcok a szennyes falakon. Már régen nem törődött velük senki. Se velük, se a falakkal. 
Valaha nagy vacsorákat rendeztek a tiszteletükre. Talán nem éppen csak a tisztele
tükre. Összekötötték a házavatással. Mindenesetre pazar lakoma lehetett. De azóta! 
Ellepte őket a kosz. Akadt, akinek letört a füle, behorpadt az orra, vagy éppen félre
csúszott. De a szemük valahogy kicsillant ebből a mocsokból. Egy-egy valószerűtlenül 
fényes folt az arcból.

A lány fölszaladt a lépcsőn. Az első fordulónál megállt. Azért mégiscsak köszönni 
kéne. Hiszen a lépcsőház társasága már régen várhatta. Lehet, hogy számítottak is rá. 
Mégis néhány hír onnan kintről. Ha legalább letörölné az arcokat. Végigsimítana raj
tuk, mindössze néhány mozdulat...

Nem, ezek már semmit se vártak.
Menjen csak, kisasszony! Ne vesztegesse itt az idejét!
A gangon.
Egy konyhaablakban égett a villany. Valaki vacsorázik. Ilyen későn? Kelletlen hang 

egy ajtó mögül:
-  Ki mászkál a gangon? A kapu éjszaka is tárva-nyitva. Az Árpi mindenkit beenged?
Néhányan mindjárt kijönnek. Dühösen hunyorognak. Dühösen és álmosan.
Senki se jött ki.
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Ő pedig megállt egy ajtó előtt.
Még visszafordulhat.
Még semmi vész.
Becsengetett.
Odabent nem gyulladt fel a villany. Egyáltalán semmi se mozdult.
Majd egy sóhajtásból tört fel az a hang:
-  Ez meg ki lehet?
-  Én. -  Semmi más nem jutott az eszébe. Még a neve se. Ebben a pillanatban nem 

is volt neve.
Rosszkedvű nevetés.
-  Ne mondja! Azt hittem, Sarolta mexikói császárnő.
-  Sarolta császár nő!
-  Ugye nem kívánja, hogy előadást tartsak róla?
-  Nem, dehogy!
-  Megnyugtat!
-  És ha nem kaparászna a kilincsen...
-  Bocsánat.
-  Hogy tudtál meglógni hazulról?
A padló reccsenése az előszobából.
-  Kivel tárgyalsz?
A villany felcsapódott.
Két arc az üvegen. Egy vöröses hajú nő kissé felpuffadt képe. És egy másik, még 

az álomból, borzas haj, összekuszálódott szemöldök.
A lány kissé hátrébb húzódott. Ez a két arc! Akkor már inkább a lépcsőházi társaság 

odalent.
Az anya félig kinyitotta az ajtót.
-Azért talán mégis jöjjön be.
A fiú száraz hivatalnokhangon:
-  Miért jöjjön be?
A lány becsúszott. Mintha valaki betolta volna.
-  De hiszen ez a kis barátnőd!
-  Nem vagyok a kis barátnője!
Dühroham kapta el úgy hirtelen. -  Együtt jártunk, de soha nem voltam a kis ba

rátnője. -  Elhallgatott. Majd valamivel csöndesebben: -  Hat év múlva feleségül vesz.
-  Igazán?
A fiú kigombolta a pizsamáját. Kigombolta, és újra begombolta.
-  Ha nem tudnád, mi ilyenkor aludni szoktunk.
A lány egy újabb dührohamban:
-  Kik azok a mii\ Kik szoktak aludni?
-  Nem kellett volna beengedni, anya.
-  Miért nem? -  Az asszony elmosolyodott. -  Kedves kislány. Talán ivott egy kicsit.
-  Semmit se ittam.
-  Csakugyan. O sohase iszik.
-  És téged nagyon szeret. Beléd esett, már ahogy ti mondjátok.
A fiú vállat vont. A papucsa lecsúszott a lábáról. Cserbenhagyta.
-  Most is elvehetnéd. Miért kell hat évig várni? -  Ásított. -  Na, ezt majd beszéljétek 

meg. -  Egy valószerűtlenül vékony ajtó felé indult.
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A fiú lába a papucsot kereste. Ahogy megtalálta, a szomszéd szoba felé kormányozta. 
-  Egyáltalán nem veszem el.

Az anya visszafordult.
-  Igazán? És mégis, miért nem?
-  Elrontották. Teljesen elrontották.
-  Ezt a lányt? -  Némi érdeklődés az anya tekintetében. -  Téged elrontottak?
Az a néma, kifosztott arc! Egy pillanat alatt megrohanták, és mindent elszedtek tőle. 
A fiú mint egy magyarázó szöveg. Egy elvadult széljegyzet:
-  Mindent elhisz! Mindent be lehet neki mesélni! Azzal se törődik, ha nevetségessé 

válik.
A lány, mintha egy idegen nyelvet tanulna:
-  Ha nevetségessé válók...
-  És tudod, ki tömi tele a fejét mindenféle ostobasággal? Az a vén hólyag! Az Arnold 

bácsi!
-  Ki az az Arnold bácsi?
A lány áhítattal: -  Egy zenetudós.
A fiú gúnyosan: -  Talán inkább kottamásoló az Operában.
-Átmenetileg. De ha befejezi a Beethoven-könyvét...
-  A fejéhez vágják.
-  Honnan tudod? Kitől hallottad?
-  A Honfy Bélától. A zenei lektorátus vezetője a Kőszáli Kőnél.
-  Mióta ismersz te lektorokat? (Szünet.) Kőszáli Kő! Miféle kiadó lehet?
-  Nagyon is igényes kiadó. És Honfy Béla a legigényesebb lektor. Együtt jártunk a 

Toldiba. (Szünet.) És már a fél Arnoldot elolvasta.
-  És miért vágja a fejéhez Beethovent?
-  Tudod, mit ír róla a te Arnold bácsid? Tudod, mit merészel róla írni? Hogy ka

tonazene!
Csönd.
Anya félénk, halk hangja:
-  Érdekes! Én is észrevettem valami ilyesmit.
-Anya!
-  Eddig még senkinek se mertem elmondani.
Anya rémült suttogása:
-  Beethoven zenéje katonazene! (Pillanatnyi csönd.) A háború elveszett... legalábbis 

úgy tűnik... de aztán egyszerre minden olyan diadalmas... olyan elsöprő...
-  Mi van veled, anya?
Anya összerázkódott. Besurrant azon a lehetetlenül szűk ajtón.
-  Nem kéne utánamenni?
A fiú csak legyintett.
-Azért talán mégiscsak hozzám jöttél.
Gyöngéden és mégis határozottan betolta a lányt a szobájába. Végigsimított az ar

cán.
-  És most elárulhatom, hogy Honfyt nem érdekli Beethoven. Se Beethoven, se a 

te Arnold bácsid. Honfyt csak egyvalami érdekli. Az operája!
Olyan hamiskásan mosolygott, mintha lépre csalta volna a lányt.
-  Tudod, mi a címe?
Hatásszünet. És még mindig azzal a hamiskás mosollyal:
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-  Az uszoda!
Pillanatnyi szünet.
Majd meglehetősen ünnepélyesen:
-  Honfy művében felzendülnek a kórusok. A csapatok kórusa, a drukkereké. Kitör 

a tapsvihar, a füttykoncert. Egy sebzett üvöltés, ha valakit kiküldenek a medencéből. 
A száműzöttek ott ülnek a medence mellett a kispadon, és várják, hogy ismét vízbe 
szállhassanak. (Szünet.) Honfy Béla nagy művet alkot... valami igazán jelentősét.

Végigvágta magát az ágyon. Mély lélegzés, talán a medence vize alól.
A lány az ágy sarkán, még mindig ballonban.
A fiú váratlanul felkönyökölt. Mereven nézte a lányt.
Egy neonlámpa lilás fénye bevilágított.
Hosszan elnyúlt gyereksírás az utcáról.
-  Mi ez?
-  Éjszaka kidobtak egy gyereket?
-  Ez a Golyó.
-  A Golyó?
-  Egy kutya. Úgy sír, mint egy kisgyerek.
-  Éjjel viszik le sétálni?
-  Meg kora hajnalban. Olykor én is leviszem.
A sírás-nyüszítés abbamaradt.
Egy fék elkeseredett csikorgása.
A lány előrehajolt, olyan várakozó arccal. Igen, még vár valami hangra, kiáltásra, 

zajra, köhögőrohamra. Valaki talán elkezd énekelni. Vagy éppen átkozódni.
Visszanyomta a fiút. Aludj csak! Aludj!
A fiú megfogta a lány kezét. A homlokára tette, mint egy borogatást.
A lány elmosolyodott. -  Már nem tudom, kivel játszottatok, de most is hallom, 

ahogy a bíró sípja megszólalt. Élesen, kegyetlenül. Ez neked szólt. Kiállítás.
A közönség füttykoncertje.
Ez a bírónak szólt.
Ki tudja! Talán megváltoztatja ítéletét.
Nem változtatta meg ítéletét.
-  Azon a kispadon kuporogtál. Vállad előregörnyedt, karod lelógott. Térded 

összeszorult. Oly árva voltál. -  Egy pillanatra elhallgatott. -  Mikor vetted észre, hogy 
ott ülök melletted?

-  Hát nem is tudom. Azt hiszem, akkor semmit se vettem észre. Olykor a bíró sípja... 
egy kiáltás a közönségből: Bartha! Mi lesz már azzal a labdával! Ne passzolgassatok! 
Kapura! Kapura! És aztán a csönd, mintha rám szakadt volna. És akkor valaki meg
érintette a nyakamat.

-  Te meg egy mozdulattal lesöpörted a kezemet.
Felugrott az ágyról, de olyan ingerülten.
-  Hova rohansz?! Hová a pokolba? És vesd le már azt a hülye ballont!
-  Látod? Ez az! Egy hülye lány a hülye ballonjában!
Behúzódott az ablak sarkába.
Odalentről koldusköhögés. Harákolás. Krákogás. Fuldoklás.
Csönd.
Apa hangját hallotta. Azt a csöndes, állhatatos hangot. Ahogy felolvas abból a régi 

naptárból.
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Megalakult a második magyar felelős minisztérium, nagy harcok után törvénnyé 
vált a kiegyezés, és általános öröm közepette Ferenc József koronázása. Tizenkilenc 
évi alkotmányellenes kormány után hozzá lehetett fogni az alkotó munkához.

1848 egész munka akart lenni. 1867 lényegében kompromisszum. Amott a magyar 
állam gondolatának szabad röpte, a birodalmi kapcsolat fenntartásával, itt a ’48 lé
nyeges alkotórészei fenntartásával, mégiscsak megalkuvás.

A lány kibámult az éjszakába. Megismételte azt a szót.
Megalkuvás.
Egy erkély zajtalanul lehullott az utca kövére. Szétporladt.

Rába György

HÁZKUTATÁS

Lassan zörgött végig a két hernyótalpas a mi utcánkon 
lecövekeltek minden ház előtt be is kukkantottak 
kettős sorban kúsztak zötykölődtek a macskaköveken 
nyitott lövegtornyuk a lehunyt ablakokra acsarkodott 
valamennyi lakásba háztűznézőbe jönnek-e vajon 
ezt gondoltam amíg nem döngettek az én ajtómon is 
s noha nem tessékeltem beljebb őket a kétfős járőr 
becsörtetett Vintóvki harsogták fegyver után szimatoltak 
itt is ott is fölforgattak egy széket egy lócát 
félrehúzták a heverőt vájkáltak a szekrényben 
künn a kövezeten kamaszok nők feküdtek mozdítatlan 
én meg két karomat széttárva mutattam 
könyvek mutattam egy egész falat beborító állványra 
könyvek intettem kihívóan a hallt tapétázó kötetekre 
de csak legyintettek Nyet knyigi nye vázsnije 
holott ujjam már noszogatta hírhedt bajtársamat 
a beesett arcú csontjaira aszott hórihorgas lovagot 
álljon elő lándzsájánál félelmesebb harci készséggel 
fenyegető bajnok a valóságnál százszor erősebb 
a tapasztalat fölött győzedelmes hit vitéze 
hátam mögött már krákogott a mérföldlépő báró 
fittyet hányt a látogatók sorozatvetőjére 
bármelyik ágyúgolyót akár mindet meglovagolja 
s egytől egyig visszasarkantyúzza támadóira 
nevethettek máris mellém lépett a tisztes öreg is 
csúfolhatjátok térdét verő szakállát koponyája tisztásait 
kőólba csuk be oldhatatlan görcsöt idéz rátok 
esővel nyűvi megposhasztja fölasztagolt kévéiteket


