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Gyűjtenek pénzt, paripát, hírnevet, 
ellenséget, barátot, híveket, 
a hím nőstényt, a nőstény hímeket, 
bűnt, erényt, bátor s gyáva csínyeket, 
telet, nyarat, temetőt, legelőt, 
tavaszi esőt meg őszi esőt.

Gyűjtenek színeket és számokat, 
tényeket, reményeket, álmokat, 
elveket, nyelveket, országokat, 
lepkeszárnyakat és húsbárdokat, 
mindent, ami van, volna, ami volt, 
verebet, macskát, mennyet és pokolt.

Gyűjtenek bélyeget és kavicsot, 
tigrisfogat, rakétát, papucsot, 
tűt, cérnát, ruhát, cipőt, kalapot, 
legrosszabb napot és legjobb napot, 
préselt virágot, pompás plecsniket, 
ezer apró halálnak egy szivet.

Gyűjtenek újságot és régiséget, 
nagyságot, kicsiséget, semmiséget, 
tréfát, mókát, parókát, s mind avégett, 
hogy ne legyenek oly árvák szegények, 
borukba vizet és vizükbe bort, 
mielőtt eltávoznak, s bezár a bolt.

Majoros Sándor

A TENGERI KÍGYÓ

A fregattkapitány kőkeményre fagyva feküdt abban a masszív, sötétbarna fadobozban, 
amibe sosem hatolhat be az égi világosság. Két terepjáró és egy limuzin követte a hű
tőkocsit, de csak a terepjárókon díszelgett a „vojna policija” jelzése. A hűtőkocsi rek- 
lámföliratait olívazöld ponyva takarta el, belsejéből pedig hiányoztak a hús felfüggesz
tésére szolgáló fémkampók. Sofőrje pálmaágat biggyesztett a szélvédő üveg alá, ami 
ugyan ellene vallott a készülődést és a szállítást jellemző katonás egyszerűségnek, de 
ezért a kis kihágásért nem szólt rá senki. Híres ember volt a fregattkapitány, s ha nem 
a béke harcosa is, mindenképpen a béke megőrzője. Halálhíréről beszámoltak a tévé 
híradásai és a napilapok, s ha lett volna felesége vagy vér szerinti rokona, biztosan
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százszámra kapja a részvétnyilvánító táviratokat. De a fregattkapitány híven tartotta 
magát a tengerjáró emberek első parancsolatához: nem nősült meg soha. Legalábbis 
azt hitte, szabályszerű legényéletet él, s ebbéli meggyőződésén mit sem változtatott 
egy tudatától függetlenül létrejött házasság ténye.

A Főparancsnokság mindössze két táviratot adott postára. Egyet az elhunyt felet
tesének címezve, a másikat meg szülőfalujába, a községi tanácsnok részére. Létezett 
egy harmadik távirat is, a fregattkapitány lakáscímére, de ezt már az Admiralitás küld
te el. A borítékon bizonyos Radojka Keresztes neve volt olvasható. Erről a személyről 
-  a rendelkezésre álló adatok alapján -  azt hitték, házastársi viszonyban élt a megbol
dogulttal. Milán Jevroszimovics ezredes -  aki a táviratot aláírta -  nem mulasztotta el 
megjegyezni, hogy a temetésre az elhunyt szülőfalujában kerül sor, ám amennyiben 
az elvtársnő igényt tart rá, oda-, valamint visszautazásáról a hadsereg gondoskodik.

Katonás pedantéria sugárzott ebből a nyúlfaroknyi irományból, de fájdalom: nem 
volt semmi értelme. Radojka Keresztes nevű személy sosem lakott abban a házban. 
Sem ott, sem másutt. A lény, amely a hivatalnoki ügybuzgalomnak köszönhetően hit
vesi rangba emelkedett, a lepecsételt lakás tengerre néző szobájában, egy négyszáz 
literes akváriumban lebegett, csöndes bomladásra ítéltetve. Ez a lény, amely nem sok
kal a fregattkapitány korai és értelmetlen halála előtt még feszes bőrű, gyöngyházfé
nyű teremtményként virgonckodott tágas börtönében, nos ez a lény birtokolta a Ra
dojka nevet. Nősténynek hitte mindenki, holott erre vonatkozólag senkinek sem vol
tak megbízható adatai. Egyedül a fregattkapitány lehetett biztos a dolgában, ám ha 
tudta is a titkot, nem árulta el senkinek. Különc volt, mint minden magányos ember, 
de ezek az apró különcségek, bolondériák kétségtelenül színesebbé varázsolták az éle
tét. A harmadik távirat tehát egy kimúlt állat nevére szólt, s ezen mit sem változtatott 
a tény, hogy e szláv hangzású utónévhez a hivatalnoki találékonyság -  vagy önkény -  
a fregattkapitány jellegzetesen magyar vezetéknevét is hozzákapcsolta. Az akvárium
ban lebegő állattetem sorsátpersze semmilyen névváltoztatás sem befolyásolhatta. Őrá 
senki sem gondolt, őt senki sem hiányolta, s arra is csak a megboldogult baráti körében 
emlékeztek, hogy valaha úgy hívták: Radojka, a tengeri kígyó.

Amikor a gépkocsisor végre megérkezett a községháza elé, már ott várakozott a 
topolyai laktanyából kirendelt díszőrség s még legalább félszáz kíváncsiskodó. A sza
kaszvezető hadnagy vigyázzt vezényelt, miközben hóna alá szorította a kék-fehér-piros 
lobogót, amit majd a koporsóra kellett terítenie. Csönd lett. Még a kutyák is elhall
gattak egy pillanatra. A hűtőkocsi óvatos manőverezéssel odatolatott a községháza ka
pujához, ahonnét éppen ekkor lépett ki Birkási Gyula, a temetésügyi főmegbízott. 
Melege volt, csörgött róla a verejték, s alig hitt a szemének, mert a hűtőkocsi rosszul 
záródó ajtajából fehér ködpamatok szivárogtak elő. „Jó neki” -  gondolta, és megtö
rölte a homlokát. A távirat kézhezvétele óta nem aludt egy szemhunyást sem. Élete 
nagy eseménye volt ez a temetés, hiszen bizonyítási és előléptetési lehetőségeket kínált. 
Irigyelték is sokan, pedig kezdetben semmit sem tudott erről a Keresztes Sándor nevű 
fregattkapitányról. Valami azért mégiscsak rémlett neki, mert gyerekkorában hallott 
egy történetet a Sánta Keresztes Andrásról, aki megmentette a kisöccse életét. Az öcs- 
kös belepottyant az esővizes kútba, s mert a lefelé szélesedő üregben még a legjobb 
úszó sem tudna felszínen maradni, semmi esélye sem volt az életben maradásra. Rá
adásul a felnőttek épp a szőlőt szüretelték, csak András látta, mi történt, de ő alig le
hetett több hétévesnél. A rossz nyelvek szerint ő lökte bele öccsét a kútba, s amikor 
ráeszmélt, mit tett, utánakapott, és az utolsó pillanatban elkapta a grabancát. Öt órán
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át tartotta úgy, hogy a lába fejét -  mint valami kampót-beleakasztotta a kút kávájába. 
Amikor megtalálták őket, Andrásnak orrán-száján ömlött a vér, és nem bírt megállni 
a lábán. Később is csak sántikálva tudott járni, mert a kútperem megsértett egy moz
gatóideget a bal lábfejében. A két testvér attól a naptól kerülte egymást. Nem is be
széltek soha két szónál többet, és valóságos megkönnyebbülés volt a környéken min
denkinek, amikor az öcsköst felvették a katonai gimnáziumba.

O lett az a dalmát fülnek idegen nevű fregattkapitány, akinek hevederekkel leszí- 
jazott koporsóját a kíséret legényei már ki is vették a hűtőkocsiból, és rátették az oda
készített ravatalra. Csöndben, szakszerűen dolgoztak. Az sem idegesítette őket, hogy 
a nehéz tölgyfa alkalmatosságról csöpögött a víz. Mintha nem is a hideg fémplatóról, 
hanem a tenger fenekéről cibálták volna elő. Nem kapkodtak, a szolgálati időbe ez is 
belefért, de a nagy meleg miatt szerettek volna túl lenni az egészen. Az ezredes, aki a 
különítményt vezette, tisztelgett Birkási Gyulának, aztán átadta neki a szállítási okmá
nyokat. Maradéktalanul végrehajtotta a parancsot, most már lazíthatott kicsit. Egyet
len gondja maradt: a kis csapatot mielőbb vissza kellett vezényelnie Splitbe, de ez már 
semmiségnek tűnt, hiszen a telecskai dombokat elhagyva nem kellett térképet bön
gésznie.

Birkási Gyula kicsit irigykedve nézte a távolodó kocsisort, pedig akkor már nem 
volt annyira kiszolgáltatott helyzetben, mint amikor a táviratot kézhez kapta. Itt hevert 
előtte a kadáver, aminek emberi múltjával foglalkozni kényszerült, s amivel e foglal
kozás következményeként furcsa, ellentmondásoktól terhelt viszonyba keveredett. El
képzelte az arcot ott bent a sötétségben, s elképzelte a nap hevét, ezt a meghatározatlan 
célú és eredetű törekvést, amely egyre türelmetlenebbül dörömbölt a tölgyfa láda te
tején, hogy még egyszer utoljára melegséggel töltse ki az arc apró csillagkapcsait. Mi
lyen lehetett vajon most ez az arc? És ott bentebb, a kígyóméreg roncsolta erekhez 
nem tapadnak-e hajdanvolt álmok fakó árnyékképei? Szörnyű titok tudója volt ez a 
holttest, alázattal lehetett csak közeledni hozzá, de nem mint földi maradványhoz, ha
nem mint látomásokból és emlékképekből szőtt koszorúhoz, mert mindaz, amit ez a 
hajdanvolt fregattkapitány átélt, meglátott vagy csak megálmodott, egy vég nélkül tar
tó álmodás része lett. Az ilyen, tisztelettudóan gyengéd alázat nem kívánt sem könny - 
hullajtást, sem hamis szomorúságot. Egy percig tartó révedezés után eltűnt, elenyé
szett, s helyét valamiféle boldog megkönnyebbülés váltotta fel: itt van hát végre, ha
zaérkezett, s most már végérvényesen a faluban marad. Birkási Gyulának nem kell 
attól rettegnie, hogy mások felelőtlensége miatt összedől a temetési koncepció. Ha el
ront valamit, azért kizárólag ő lesz a vétkes. De hát miért rontana el bármit is? Meg 
van szervezve minden: itt áll a díszegység, sort fognak lőni, és itt vannak az öreg
asszonyok, akik majd megsiratják. Az iskola teljes létszámmal képviselteti magát, mert 
a magyar szakos tanárnőknek ukázt adott, hogy írassanak fogalmazást a temetésről. 
Szóval tudja a dolgát. Egyedül a búcsúbeszéd megírása okozott neki fejtörést, s nem 
is keveset. Ismeretlen emberről lehetetlen bármit is mondani. A topolyai laktanya po
litikai referense jelezte ugyan, hogy méltatni fogja az elhunyt érdemeit -  ehhez komp
lett erősítőberendezést kért - , de Birkási Gyula biztos volt benne: ez unalmas szab
ványszöveg lesz, mert a hadsereg elsősorban a hazaszeretetet, utána pedig a bajtársi- 
asságot méltányolja halottainál. O másmilyen gyászbeszédet akart. Olyasfélét, mint 
amilyet a falu tiszteletese szokott celebrálni. Hivatalánál fogva nem vehetett részt egy
házi temetéseken, de kölyökkorában mindig neki kellett elkísérnie öreganyját az ilyen 
ceremóniákra, s megfigyelte, hogy a pap szónoklata nyomán szinte kivétel nélkül sírva 
fakadnak az emberek. Ezzel szemben a párttemetések végtelenül unalmasak voltak,
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mert a kommunista erkölcs semmilyen formában sem támogatta a meghatódást. Most 
itt volt a ragyogó alkalom: meg kellett mutatnia ennek a sok szájtáti népnek, hogy a 
rang, a pozíció mögött miféle ember rejtőzött, s közben azokra az összefüggésekre is 
rá kellett világítania, amelyek elkerülhetetlenné tették a bekövetkezett tragédiát.

Abban a pillanatban, amikor Birkási Gyula odalépett a koporsóhoz, s egy darab 
jeget letörve róla hűteni kezdte a homlokát, még nem volt kész ez a búcsúbeszéd. 
Egész éjszaka vesződött vele, s tulajdonképpen benne volt minden a fejében, amit a 
búcsúbeszéd megírásához tudni kell, de bárhogy kezdte is el, bármilyen közelítéssel 
nyúlt a dologhoz, mindig megakadt kezében a töltőtoll. Úgy érezte, ha általánosság
ban beszél a fregattkapitányról, elhallgatja a legfontosabbat, az egész falut érdeklő kér
dést, enélkül pedig semmit sem ér a szépen kicirkalmazott szónoklat. Faluhelyen le
hetetlen titkot tartani. A táviratot még jóformán ki sem bontotta, máris sugdolózni 
kezdtek a háta mögött, hogy ez az a katonatiszt, akit halálra mart a tengeri kígyó. Ké
sőbb, amikor kétségbeesett ügybuzgalommal próbált használható adatokhoz jutni, Er
zsiké, a titkárnője megkérdezte tőle: igaz-e a szóbeszéd, hogy ennek a fregattkapitány
nak tengeri kígyó volt a felesége?

Birkási Gyulát elöntötte a pulykaméreg. Már legalább harmincszor telefonált Split- 
be, ismerősöknek, egykori katonatársaknak, hogy nyomozzanak ki valamit Keresztes 
Sándor viselt dolgairól, s közben itt a faluban szárnyra kapott egy rosszindulatú plety
ka, ami romba dönthet minden egészséges kezdeményezést. Még ha léteztek is olyan 
kapcsolatok, amelyek a megboldogultat a faluhoz kötötték, ezeket a kapcsolatokat 
őneki kellett kinyomoznia. Ekkor jutott eszébe a Sánta Keresztes András története. 
Szegény ördögre tavalyelőtt rászakadt a vályogverő partja, és mire kiásták, már nem 
élt. Nyomorék volt, nem hagyott utódot maga után. Öccse nem tartott igényt a családi 
házra, ami nem is ért sokat, mert András még a kúpcserepeket is elitta a tetőről. Végül 
a szomszéd vette meg. Birkási Gyula ismerte az öreg Bódvait, mielőtt nyugdíjba ment, 
hatósági ordonánc volt a községházán, de nem túlságosan kedvelte fontoskodó, min
den lében kanál természete miatt. Mégis: ő volt az egyetlen nyom, amin elindulhatott.

Erzsikét utasította, hogy ügyeljen a telefonra, s már futott is. Iparkodnia kellett, 
mert estébe hajlott az idő, s az emberek többsége ilyenkor már nem szívesen fogad 
látogatót. Elővigyázatosságból csak résnyire nyitotta a kaput, hogyha rárohannak az 
öreg Bódvai kutyái, rögtön visszakozhasson. De kutyának hírét sem látta. Egy pákosz- 
tos macska vemyákolt az udvaron, s amikor meglátta őt, odasomfordált hozzá, és nad
rágjához dörgölte az orrát. Birkási Gyula ki nem állhatta a macskákat, s nagy kedve 
lett volna belerúgni ebbe a ronda dögbe, de nem merte megtenni, mert a gangajtóban 
megjelent az öreg Bódvai.

-  Már vártalak, ecsém -  mondta hamiskásan mosolyogva.
Birkási Gyula annyira meglepődött, hogy meg sem tudott szólalni. Az öreg Bódvai 

pedig -  mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne -  karon fogta, és bevezette a 
konyhába. Szeme csak lassan szokott hozzá a sötétséghez. Fehér damasztabrosszal le
takart asztalt látott, rajta pálinkásüveget és két poharat. Nem ilyen fogadtatásra szá
mított. Azt hitte, az öreg Bódvai hallani sem akar semmiféle fregattkapitányról, hiszen 
annak idején bagóért szerezte meg családi örökségét, s ha nem volt lelketlen ördög, 
biztosan sokat küszködött a lelkiismeretével. De hát ez az ünnepi asztal! Honnan jutott 
eszébe ilyen badarság? Csak nem készül ellene valami összeesküvés?! Az egész falu 
ismerte a fregattkapitányt, rajta kívül persze, akinek hivatalból kellett foglalkoznia ve
le. Szégyen. Egész egyszerűen szégyen. Az öreg Bódvai nevetségessé tette őt, a párt
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képviselőjét! Bár ne is jö tt volna ide. Ha berendeli az irodába, vagy -  s ez a módszer 
most különösen hatékonynak tűnt -  előállíttatja, most ő invitálhatná be a hűvösbe, és 
kínálgatná pálinkával meg cigarettával. Nem beszélve arról, hogy ott van az asztali 
lámpa, aminek fény csóváját az öreg Bódvai arcára irányíthatná. De itt, ebben a házban 
még most is petróleumlámpával világítottak.

-  Hát meghalt szegény. Nem gondoltam, hogy ez lesz a vége -  mondta az öreg 
Bódvai elmélázva, s közben pálinkát töltött a poharakba. Birkási Gyula eltolta magától 
a pálinkát. Nem akart koccintani ezzel a nyálas vénemberrel. Fontos információkat 
akart kiszedni belőle, nem pedig berúgni vele. A határozott mozdulattól visszatért az 
önbizalma. Lám: le tudja győzni a kísértést, s hiába minden fondorkodás, minden 
ármány, sziklaszilárdan fogja képviselni a pártvonalat. Az öreg Bódvai meg gondol
jon, amit akar. Legfeljebb megsértődik, mert nem fogadta el az italát.

Az öreg Bódvai nem volt sértődékeny fajta. Örült, hogy végre kiöntheti a lelkét 
valakinek. Nem számított neki a vendég személye, a plébánosnak is ugyanilyen lelke
sen magyarázott volna, ha történetesen betéved hozzá. Az a fajta ember volt, aki a 
macskával is diskurál, sőt nemcsak a macskával, az ajtófélfával is. Az ilyen megszállottat 
nem érdeklik a közbevetések. Vagy megkerüli őket, vagy egyszerűen elengedi a füle 
mellett. Nem érdekli az sem, hogy unalmasnak tartják, mert van egy története, s ez 
úgy feszíti belülről, mint nagyfröccsöt a buborék. Birkási Gyula máskor talán bosz- 
szankodott volna, ha ilyen alakkal hozza össze a sors, de most nem volt szükség lako- 
nikus beszédre. Hallani akarta a fregattkapitány történetét, s abban bízott, hogy a spliti 
vonal sem mondott csődöt, és amíg itt rostokol ezen az ócska hokedlin, addig Erzsiké 
begyűjti a hiányzó adatokat.

Keresztes Sándor kadétot az öreg Bódvai minden nyáron vendégül látta -  ez rögtön 
a történet elején kiderült. Civilben jött, s többnyire sötétedés után, hogy ne ismerje 
föl senki. Úgy viselkedett, mintha szégyellni való lett volna matrózruhában járni-kelni. 
De szó sem volt ilyesmiről. Egyszerűen restellte magát, mert azt hitte, a faluban min
denki tudja: András táglagyári fizetésének felét édesanyja rendszeresen leküldi neki 
Splitbe. Hiába fedezte tanulási és elszállásolási költségeit a hadsereg, odalent a dalmát 
tengerparton már akkoriban is drága volt az élet. Csakhogy ez a pluszpénz nem élel
miszerre kellett! Keresztes Sándor biológus szeretett volna lenni, ám a hadseregben 
sosem saját útját járja az ember. Oda került, ahová helyezték, s a tanulóévek alatt csak 
ritkán foglalkozhatott szenvedélyével. Mégis: vásárolt egy kezdetleges búvárfelszere
lést, és ha volt erre fordítható ideje, áthajózott a közeli szigetekre. Az egyik ilyen ki
rándulás alkalmával megtalálta Radojkát, a tengeri kígyót.

Pompás jószág volt. Hossza meghaladta a másfél métert, és olyan pikkelydíszt viselt, 
hogy rögtön látszott: vendégként jött az Adriai-tengerbe. Keresztes Sándor kadét nem 
tartotta kizártnak, hogy trópusi mutációról van szó. Mindenesetre foglyul ejtette, és 
egy sebtiben összeeszkábált akváriumba telepítette. Csakhogy a kollégium szabályzata 
nem tűrt semmiféle állattartást. Keresztes Sándor kénytelen volt szobát bérelni, s e 
furcsa döntését odahaza azzal magyarázta, hogy körülötte senki sem szereti a magyar 
nótát.

Volt is ebben némi igazság. Eleinte annyira félénken viselkedett, hogy szóra is csak 
akkor nyitotta a száját, amikor kérdezték. Éppen csak törte a szerbet -  odahaza ma
gyarul tanult írni-olvasni - , ám ezzel ott, abban a vegyes összetételű közösségben nem 
illett mentegetőzni. Társai büszkén hirdették hovatartozásukat, mert a Vardár völ
gyéből jött legények éppen úgy államalkotó nemzet fiainak számítottak, mint akik a 
Karavankák vidékéről érkeztek. Könnyen megtanulták az „államnyelvet”, hisz nem
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sokban különbözött az övéktől, és könnyen megbarátkoztak egymással, mert egytől 
egyig bajtársias szellemben tevékenykedő, harcos nemzetekhez tartoztak. Azt persze 
nem lehet mondani, hogy őt eleve kizárták ebből a testvériségegységre felesküdött 
társaságból. Szó sem volt ilyesmiről. A hadsereg nyíltan, rokonszenwel fogadott min
denkit, aki katonai regulák szerint szándékozta leélni életét. Csak hát a magyar beszéd 
annyira idegen a sok mássalhangzóhoz szokott fülnek, hogy akik meghallották, azt 
hitték, másmilyen érzelmeket és indulatokat közvetít, mint amilyeneket az ő vezény
szavakkal körülhatárolt világuk megkövetel. Lehet, hogy képzelődött, amikor a sze
mekből ezt a kételkedést kiolvasta, de körültekintő volt, óvatos, senkit sem engedett 
oly közel magához, hogy ez a kételkedés láthatóvá, pontosabban: érzékelhetővé váljék. 
Evekkel később, amikor megkapta a sorhajóhadnagyi rangot, már jól tudta, miként 
kell leküzdeni ezeket az előítéleteket. Ám addig nehéz és tövises volt az út. Néha azt 
gondolta: jobb lenne belebonyolódni valamiféle kétes kimenetelű „bizonyítási” folya
matba, mert ezt követeli tőle a büszkesége, máskor meg áldotta az eszét, hogy hallga
tott. A legjobban az nyomasztotta, hogy a megkülönböztetés ténye -  ilyen vagy olyan 
előjellel egyáltalán létezhet. A fiúk többségének természetesen semmilyen kifogása 
sem volt ővele szemben, de akadtak néhányan, akik nyíltan kimondták: a magyarok 
az elmúlt háborúban a megszállók oldalán harcoltak, sőt ’48-ban is Sztálin szekerét 
tolták. Úgy fájtak az ilyen szurkapiszkák, mint megannyi késszúrás. Elbújt, megszökött 
előlük, és keserű gyűlölettel gondolt a Tito marsall nevét viselő tengerészeti gimná
ziumra meg az Adriai-tengerre, mert ide vonzotta ebbe az utálatos városba, és rette
netesen szégyellte, hogy gyáva volt, s nem fojtotta beléjük a szót egy megdönthetet
lenül egyértelmű, alapigazságnak számító történelmi ténnyel. Bánatát csak a hazai szó 
tudta enyhíteni. Ha nem volt túl erős napfolttevékenység, a kollégiumi villámhárítót 
használva antennaként, egy ócska vevőkészülékkel néha „befogta” az Újvidéki Rádiót. 
Meghallgatta a híreket, riportokat, bár ezek az információk igazából nem is érdekel
ték. A nótaesteket szerette. Ilyenkor, ha behunyta a szemét, maga előtt látta a bácskai 
határt. Látta a tarlókat, a kukoricaföldeket, az útszélekre taszított göröngyöket s az 
akácligetek közé rejtőzött tanyák szikrázóan fehér tűzfalát. Ez a muzsikaszó adott neki 
tartást, keménységet, s ez volt, ami nyaranta visszatérítette a szülőfalujába, pontosab
ban: az öreg Bódvai hajlékába.

Nótát hallgatni! Keresztes Sándor kadét nyári vakációit ez a vezérhang irányította. 
Szobájából a nap minden szakában mélabús zeneszó hallatszott, s ez fölkeltette az öreg 
Bódvai érdeklődését. Előbb csak borral látta el, mert, úgymond: „bor mellett jobban 
tágul a lélek”, aztán -  hiszen ő is magányos volt -  áthívta egy kis dalikázásra. Együtt 
énekelgettek, iszogattak, s nemegyszer előfordult, hogy Keresztes Sándor kadét ott 
aludt az öreg Bódvai kanapéján. András nem vett részt ezekben a csöndes duhajko
dásokban, mert őneki tiszta fejre volt szüksége a téglagyárban, s bár nem nézte jó 
szemmel öccse korhelykedését, megbocsátott neki, mert úgy tudta, a „tengeri med
vék” mindannyian szeretik a tütükét. Sőt -  amikor Keresztes Sándor kadét harmad
éves tisztinövendékként dicsérő oklevéllel jött haza -  ő volt, aki felajánlotta: ünnepel
jék az eseményt rangjának megfelelő módon. Az öreg Bódvainak tetszett az ötlet, s 
még aznap délután kihívatta házához az Aranyhordó cigányzenekarát.

Ettől a naptól Keresztes Sándor kadét kettős életet élt. Év közben szorgalmas, tö
rekvő katonaként egyre inkább kivívta felettesei elismerését, nyaranta pedig fenntar
tás nélkül átadta magát annak a dalikázó, édesanyja és a falubeliek szemével nézve 
tisztességtelen életmódnak, amit az öreg Bódvai kerekített köréje. Amikor megkapta
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a sorhajóhadnagyi rangot, lehámlott róla az a kevéske visszafogottság is, ami úgy- 
ahogy féken tartotta. Pohártöréses, asztalcsapkodásos dáridók lettek a csöndes iddo- 
gálásból. Egy alkalommal az öreg Bódvai felajánlotta neki: költözzön be az első szo
bába, s ő elfogadta a meghívást. Furcsa, természetellenes barátság alakult ki közöttük. 
Az öreg Bódvai -  becsvágyó ember lévén -  hízelgőnek tartotta, hogy egy katonatiszttel 
mulathat együtt, s mindent megtett annak érdekében, hogy ezeket a mulatozásokat 
tökélyre vigye. Előbb csak a zenekart cserélte ki nagyobb tudású, vidékről hozott ban
dára, aztán -  egy hajnalig tartó nótázgatás hevétől feltüzesedve -  felajánlotta: szerez 
neki asszonyt is, aki mindenben a kedvére fog tenni. Keresztes Sándor sorhajóhad
nagy csak mosolygott ezen. „Ott van nekem Radmila, a tengeri kígyó. Nála jobb 
asszonyt elképzelni sem lehet. Nem csármál, nem költi a pénzt, és ami a fő: nem öreg
szik meg soha” -  mondta, s a maga részéről befejezettnek tekintette az ügyet. Az öreg 
Bódvai nem fért a bőrébe. Elhatározta, ha így áll a dolog, vagyis ha Keresztes Sándor 
sorhajóhadnagy hűséget esküdött annak az ocsmány féregnek, akkor... akkor beszerzi 
neki a házasságlevelet!

Az anyakönyvvezetőt jól ismerte. Notórius alkoholista volt a szerencsétlen, s nem 
sok szerdája maradt hátra a tanácsnál, ám az öreg Bódvai kérésének még eleget tudott 
tenni. Egy liter harmadéves szilvapálinka ellenében olyan házasságlevelet gabalyított 
a bediktált adatokból, hogy később -  amikor az ital elfogyott -  ő maga se vonta két
ségbe hitelességét. Csakis így érhetett valósággá a fregattkapitány életét romba döntő 
őrület, mármint hogy a házasságlevél másolata Splitbe, a sosemvolt házasság ténye 
pedig a falu anyakönyvébe került.

Birkási Gyula kezében megakadt az eladdig szaporán fickándozó töltőtoll. Tehát 
igaz a szóbeszéd! A fregattkapitánynak tengeri kígyó volt a felesége! Őrület, tiszta őrü
let. Ezek szerint annak a pletykának is van némi alapja, hogy ez a fenevad okozta a 
halálát. Kíváncsian várta a folytatást, ám az öreg Bódvai biztosan észrevett valami gya
núsat a pillantásán, mert elhallgatott, s csak hosszú szünet után folytatta:

-  Én nem akartam neki semmi rosszat -  suttogta rekedtes hangon. -  Mind a ketten 
szerettük a tréfát. Azt hittem, nevetünk egy nagyot, oszt annyi. De nem tudtam oda
adni neki a papirost. Másnap reggel összepakolt, oszt visszautazott Splitbe.

Közben teljesen megvirradt. Az öreg Bódvai megitta maradék pálinkáját, aztán le
borult az asztalra, és pillanatok alatt elaludt. Birkási Gyula úgy lopakodott ki a házból, 
mint egy tolvaj. Semmivel sem lett okosabb. Mit kezdjen ezzel a befejezetlen törté
nettel? Az átnótázott nyarakról írjon gyászbeszédet? Építsen a korhelykedés tényéből 
emelt alapra egy hovatartozást bizonygató szónoklatot? Nem, erről az emberről így, 
ilyen parasztos egyértelműséggel nem lehet beszélni. Itt valami rejtély lappang, már
pedig ami igazán rejtélyes egy férfi életében, az csak a másik nemhez fűződő, bonyolult 
-  s nem egy esetben ellentmondásos -  kapcsolataiban tükröződik.

Voltak, biztosan voltak nőügyei a fregattkapitánynak. Zoricák, Sznezsanák, Mariják 
meg ki tudja, mifélék. De tiszt volt, az ilyesmit nem köthette egy locsogó vénember 
orrára. Ő sem számolt be szomszédjának a takarítónőkről, gyors- és gépírónőkről, bol
toskisasszonyokról, meg az ifjúkommunista lányokról, akiket hébe-hóba megkettyint- 
getett, ha úgy alakult a helyzet. Névtelenek ők mindannyian, kár a szót pazarolni rá
juk. Azt a másikat pedig, az egyetlent, akinek titkos neve van, nem veheti szárnyára 
a köznapi beszéd. Hallgatni kell róla, miként az eldobott kenyérről, mert érték ő, vesz
ni hagyott érték, s hiába küszködik az ember más nevekkel, más arcokról leolvasott 
ígéretekkel, ez csak összehasonlítgatás lesz, tétován s talán ösztönösen végzett össze- 
hasonlítgatás, amiből nem keletkezhet más, mint hosszadalmas és meglehetősen kö
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rülményes magyarázkodás, amit önmagával folytat le az ember. A fregattkapitány 
mint sokat látott, tapasztalt férfiember egész biztosan ismerte ezt a torokkaparó érzést. 
Büszke volt, őrizte a titkot, és senkinek sem engedte meg, hogy ennek a névnek, ti
toknak nyomára jusson.

Amikor Birkási Gyula visszatért az irodába, már korántsem volt biztos benne, hogy 
a pártvonalat képviseli. Úgy érezte, ha megfeszül sem tud ebből az emberből olyan 
hőst faragni, aki esetleg példaképül szolgálhat a falu határában partizánosdit játszó 
suhancoknak. Talán ha nem lett volna az a fránya tengeri kígyó! Ündorodva gondolt 
rá, pedig nem is látta soha. Vajon miért tartotta lakásában a fregattkapitány? Miért 
volt szüksége rá, és... miért mérgesedett el közöttük a viszony -  ha egy tengeri kígyó 
és gondozója között viszonyról egyáltalán beszélni lehet -  olyannyira, hogy megvívtak 
egymással.

Ez a gondolat régóta motoszkált a fejében. Radojka megmarta a fregattkapitányt, 
ehhez nem férhet kétség. De erre csak akkor kerülhetett sor, ha felbőszítették, vagyis 
ha a fregattkapitány benyúlt az akváriumba. Elveszítette volna a józan eszét? Bár
mennyire szerette is a finom dalmát borokat, nem volt részeges, és az öreg Bődvai 
szerint nem vitte túlzásba a mulatozást. A nótázgatás kedvéért ivott, s nem megfordít
va. Birkási Gyula leült az íróasztalhoz, és tenyerébe temette az arcát. Káosz, tökéletes 
káosz. Ha nem ju t a titokban tartott név nyomára, semmit sem ér ez az átvirrasztott 
éjszaka, és a temetés -  ez a ragyogó bizonyítási lehetőség -  menthetetlenül belehull a 
feledés végtelennek látszó kürtőjébe, ami még nem volna baj, ám magával rántja őt 
is, hiszen az ember életében csak egyszer jön el az igazi, nagy alkalom.

Amikor egy kicsit összeszedte magát, egy fehér cetlit vett észre az asztalon. Erzsiké 
üzenete volt. „Telefonáltak Splitből. Volt egy nagy szerelme, el is akarta venni, de 
valamiért nem lehetett. A nőt Draganának hívták.”

Ez hát a név! A kimondhatatlanul titkos hangsor, amivel a fregattkapitány úgy ját
szadozott, miként középkori mágusok szoktak a tiltott praktikákkal. Pedig nincsen 
benne semmi báj, semmi különlegesség. A dalmát tengerparton így hívnak minden 
harmadik fruskát. Ha legalább Patricija vagy. .. mondjuk Anasztazija lett volna. No de 
édes mindegy, úgysem fogja megismerni soha. Eltűnik majd, elfelejti, mint ahogy el
felejtette a gyakomoklányokat is, akiket nem vettek föl állandó munkára. A fregatt
kapitány életéből is elfüstölgött, pedig ő feleségül akarta venni. Erzsiké azt írta ide: 
Valamiért nem lehetett. Hát persze! Hiszen már nős volt!

Birkási Gyula hátradőlt a székén, kezét összekulcsolta a tarkóján, és megpróbálta 
elképzelni azt a jelenetet, amikor a fregattkapitány fölvezette szerelmét az anyakönyv - 
vezetőhöz. Lassan lépkedhettek a márványlépcsőkön, mert a nagy pillanat minden 
izgalmát érezni akarták. Jólesett megállni a fordulókon, félszegen mosolyogni, valami 
tréfásat mondani és megérinteni egymás kezét. Jólesett érezni az ujjpercek közé szo
rult izzadságot, amit már ismertek egymás testéről, s ez az ismeretség megnyugvást, 
sőt egy kis cinkosságot is jelentett. Jólesett kinézni az ablakokon, s látni, hogy odalent, 
az öböl vizén ugyanúgy pöfögnek a komphajók, mint tegnap vagy tegnapelőtt, s 
ugyanúgy egybemosódik az ég a hullámredők közé szorult látóhatárral, mint holnap 
vagy holnapután fog. Lépkedtek, egyik lépcsőt a másik után hódították meg, s máris 
ott álltak a magas, kétszámyas ajtó előtt.

A párt semmilyen formában sem támogatta a meghatódást. De a haragot, a kétség- 
beesést még kevésbé. A józan érvelés, a mértéktartás még akkor is irányt szabott az 
aktivista okfejtésének, ha valamilyen galádságot kellett elkövetnie. Ilyen galádság volt
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az is, hogy Birkási Gyula nem fékezett le ezen a ponton, hanem képzelgéseiben „utá
nament” a bukásra ítélt kettősnek, és végighallgatta a párnázott ajtó mögötti dialógust. 
Sok vihart megért már, és sok sírást-rivást végighallgatott, de ez túltett mindegyiken. 
Nem a hullafehérre változott arcok látványa riasztotta, hanem ez a hirtelen bekövet
kezett változás. A fennálló rendet hagymázas delíriummá gyalázta egy csodálkozva 
elrebegett kijelentés: „De hát maga már nős!”

Ekkora szégyent senki sem képes elviselni. A szerelem különben is kényes dolog: 
minduntalan nyesegetni kell vadhajtásait, mint ahogy a jó gazda szokta a túlságosan 
elburjánzott szőlőtőkét. Nem mindenki ért ehhez a mesterséghez. Kiváltképp nem 
az, aki saját fájdalmával van elfoglalva. A fregattkapitányt pedig egy ilyen, régmúltban 
gyökerező fájdalom irányította. Azt hitte, vannak dolgok, amelyek csak egyszer for
dulnak elő az ember életében, vagy ha megismétlődnek, hiányzik belőlük az eszencia. 
Draganát a véletlen kegyes ajándékának tartotta, s olyan görcsös ragaszkodással sze
rette, ahogy csak egy magányos ember szerethet. Közben persze nem vette észre a 
lány érzelmeinek hullámzását. Mert -  legalábbis Birkási Gyula okfejtése szerint -  ez 
a szerelem csakis egyoldalú lehetett. Nem olyan nagy dicsőség katonatiszt feleségének 
lenni. Kiváltképp akkor, ha a vőlegény egy távoli, ismeretlen vidék szülötte. A dalmát 
lányok rendkívül büszkék származásukra, s csak a legritkább esetben vállalják a had
seregben kívánatos gyökértelenséget. Dragana azért egyezett bele a házasságba, mert 
a fregattkapitány mellett viszonylag jól élhetett, s talán arra is gondolt, hogy a tenge
részek sokat vannak távol, tehát a szabadságát sem fogja elveszíteni. Ezt a lélekbe mar
koló igazságot a fregattkapitány még csak nem is sejthette. Kisajátította ezt a lányt, s 
azt hitte, ha elveszíti, a nyugodt, kiegyensúlyozott életrevaló esélyét veszíti el. Annyira 
belelovalta magát ebbe a rögeszmébe, hogy kapcsolatukat nem a házasodni vágyók 
derűlátásával, hanem a fogságban sínylődök türelmetlenségével szemlélte, s ha valaki 
történetesen útjába áll, hogy megakadályozza ezt a szabadulást, a fregattkapitány bár
milyen ostobaság elkövetésére képes lett volna.

A bejelentkezésre kijelölt napon pedig ez történt: Valaki gúnyt űzött belőle, s mind
azokat a fennkölt érzéseket, amelyek Draganával kapcsolatban megihlették, hazug
sággá igyekezett gyalázni. Nem volt hirtelen haragú, ám akkor biztosan elhagyta a 
béketűrés.

„Miféle hülyeség ez?!” -  dohoghatott. -  „Én, kérem, nem vagyok nős, és nem is 
voltam soha!”

„No de elvtárs! Itt van a bejegyzés, tessék megnézni: a feleség neve Radojka Ke
resztes. Ugye ön is látja?” -  replikázhatott a hivatalnok, mert neki ragaszkodnia kellett 
a tényékhez, a tények pedig ott fakólkodtak a nagykönyv egyik lapján.

A fregattkapitány talán ekkor érezte először, hogy mégsem annyira ártatlan ez a 
tévedés, mint amilyennek látszik.

„Radojka? De hiszen ő egy kígyó! Egy tengeri kígyó!” -  kiálthatott most már valóban 
mérgesen, aztán Draganára nézett, mert csak őtőle várhatott segítséget. Szólaljon 
meg, mondja ki az igazságot, ez az ostoba hivatalnok pedig vessen magára, bogozza 
ki egyedül a szálakat, mert hogy rútul összekevert valamit, ahhoz nem fér kétség.

Dragana zavarában csak mosolygott. A lányok mind ilyenek: ha nem tudnak értel
mes szót mondani, jobb híján mosolyognak. Természetesen nem hitte el ezt a mesét, 
mert jól ismerte Radojkát. Undorodva bár, de meg is etette néha. Am az anyakönyv
vezető olyan furcsán, szinte már szánakozva nézett rá, hogy elmúlt a nevethetné kje.

„Itt az áll, hogy ön ebben a kimondhatatlan nevű bácskai faluban feleségül vette
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Radojka Keresztest. Itt van a dátum, és itt a tanúk neve. Nekem ehhez az egészhez 
nincs több hozzáfűznivalóm.”

Draganával körbefordult a világ. A hivatal nem tévedhet ekkorát. Becsapták őt, lóvá 
tették, belegázoltak a becsületébe! A fregattkapitány lyukat beszélt a hasába, ő meg 
elhitt neki mindent. Ez lett a vége: felesége van, és lehet, hogy már gyerekeket is csi
nált. Igen, csakis ez lehet az igazság, mert különben miért töltené a nyarakat abban a 
távoli porfészekben? Ráadásul mindig egyedül utazik, pedig nemegyszer szólt, hogy 
szívesen elkísérné. Hát most legalább tudja, miért titkolta ennyire a múltját: felesége 
van! Egy kövér parasztasszony, lógó mellelés maszatos képű, örökké síró gyerekekkel. 
Undorító. Annyira hihetetlen, hogy nem is lehet más, mint igaz. Még... még a kígyóját 
is arról a bányarémről nevezte el. Nem, őneki ebből elege van. Mosakodjon csak Ke
resztes Sándor, amivel akar, ő nem kíváncsi rá. Elmegy, és nem jön a tájékára sem, 
soha többé.

Birkási Gyula megértette Draganát, de még inkább a fregattkapitányt. Akkora 
megrázkódtatás volt neki ez a közlés, hogy hirtelenében nem is tudott mit kezdeni 
vele. Csak állt ott, mint aki véletlenül betévedt, tehetetlenül tűrte, hogy Dragana fa
képnél hagyja. Megpróbált ugyan vitába szállni az anyakönyvvezetővel, de szinte oda 
sem figyelt. Az járt a fejében, vajon hol és mivel követte el ezt az ostobaságot, mert 
egy katonatiszt mindig és mindenütt felelni tartozott cselekedeteiért, s nemcsak fel
jebbvalójának. Draganát is ezért hagyta elrohanni: amikor összeroskad egy felépít
mény, a folyamatot testi erővel nem lehet feltartóztatni. Tökéletesen tisztában volt ve
le, mit veszített el, ám ott, a hivatalban nem adhatta át magát a kétségbeesésnek. Egye
nes gerinccel távozott, pedig nem maradt belőle más, mint egy tengerésztiszti egyen
ruha. Ebben a sötétkék vászonburokban minden dühös, önmarcangoló, sőt gyilkos 
gondolat jól megfért egymással.

Radojka, a tengeri kígyó -  kulcsfigura volt ebben az ébren megélt lidércnyomásban, 
s bár nyilvánvalóan semmi köze nem lehetett ama bizonyos hivatali bejegyzéshez, 
mégiscsak jelen volt, és részt követelt magának Keresztes Sándor életéből. Birkási 
Gyula nem hitte, hogy Keresztes Sándor szántszándékkal maratta magát halálra, hisz 
nem volt öngyilkos típus. Sokkal hihetőbb az a feltételezés, hogy meg akarta bosszulni 
rajta mindazt, ami vele történt. Annyira bízhatott magában, hogy puszta kézzel nyúlt 
be az akváriumba, ám Radojka -  ez a soha meg nem öregedő csodalény -  a hitves 
odaadásával vetette magát a kezére. Nem volt menekvés: a méreg rögtön görcsbe rán
totta a tétován kutakodó ujjakat, olyannyira, hogy egy szempillantás alatt elroppan- 
tották Radojka gerincét. Ha nem kapkodott volna, Birkási Gyulát megkíméli két át
virrasztott éjszakától, és szinte az is biztosra vehető, hogy kibékül Draganával. A fél
reértések ugyanis -  és ezt Birkási Gyula saját tapasztalatából tudta -  előbb-utóbb tisz
tázódnak. Türelem és idő kérdése az egész.

Abban a pillanatban, amikor odalépett a koporsóhoz, s egy darab jeget letörve, hű
teni kezdte a homlokát, még fogalma sem volt róla, mit fog mondani ennek a sok száj
táti népnek. Közben megjött a gyászkocsivá kinevezett traktor, és a lehajtott oldalú 
pótkocsira a katonák fölhelyezték a koporsót. Amikor a Topolyáról jött hadnagy rá
terítette a kék-fehér-piros lobogót, Birkási Gyulának még eszébe villant, hogy talán 
el kellett volna húzatni a kedvenc nótáját, de ez éppen olyan értelmetlenségnek tűnt, 
mint az a másfajta valóság, ahol az álom és a kialvatlanság szülte káprázatokkal nem 
viaskodtak hamis kényszerképzetek. Elindult ő is a traktor után, és egyre nagyobb 
kíváncsisággal hallgatta a cipőtalpak nyomán éledő hullámsusogást.


