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IV. 

 
Garzonom ajtaja és két ablaka keletre nyílik, szobám másik fala csupa ablak, nyugatra 

néz. Ilyenformán, amikor az északi táj fölött mindig rohanó felhők mögül, keltében és nyugtában 
is laposan pislogva besüt a Nap, csupa fény az életem. Közérzetem jó, az élet közhelyesen szép, 
nem is magyarázom. Lakásom mögött, a sokligetű Ligetben a kerékpárút a végtelenbe visz. 
Gondos kertész a természet, százszorszépekkel teleszórta a csinos házak közötti tisztásokat, 
ahol született félelmüket levetkezve, barátságos vadnyulak futkároznak, a jó dolgukban elhízott, 
kényelmesen bogarászó vadgalambok és a testes, fényesen fekete varjak között.  

Ilyen természetközelségben csak gyerekkoromban éltem, amikor szüleim a bombázások 
elől, egy dombokkal kerített kicsiny községbe menekítettek, nevelőapám nővérének, Bözsi né-
ninek a házába. Férje aljegyző volt, és a házukban gyakorta megfordult a helyi intelligencia. 
A harctéri sebesültségéből lábadozó főhadnagy akkor taposta le a főútra nyíló ablakok előtti 
virágoskertet, amikor kihasználva, hogy az aljegyző néhány napra hivatalos ügyben a me-
gyeközpontba buszozott, éjjelizenével szórakoztatta a sápadtnarancsszínű Bözsi nénit. És él 
még meszesedő emlékezetem alól kikandikálva a helyi csendőrőrs vastagnyakú parancsnoka is. 
A háború viszontagságai miatt hirtelen falura menekült, s az aljegyző házában kávézgató vá-
rosi szalmaözvegy hölgyek kezét vizsla lelkesedéssel csókolgatva, sorra megígértette velük, hogy 
a vasárnap délelőtti birkózó bemutatóról nem hiányoznak, amikor is ismételten összeméri ere-
jét a szombat esténként érkező buszjárat görög-római alkatú, katonai kötelezettségek alól va-
lamiért felmentett, fiatal sofőrjével. 

 És azok az édesanyámra hasonlító kedves hölgyek minden szombat este ott ültek a zsidó 
fűszeres boltjának udvarára terített birkózószőnyeg mellett, és majd kiesett a szemük, amikor 
titkolt sóhajtásokkal azokat az izzadt férfitesteket bámulták. Háború volt. Valami hiány-
zott megszokott polgári életükből. Sejtettem, hogy az a valami éppen olyasmi, ami a korán érő 
fiúknak szokott hiányozni, s amiről maguk sem tudták, hogy micsoda.  

Bözsi néni déltájban ébredt. Rendszerint egy szál bugyiban s melltartóban kitántorgott kávézni 
a tornácra. Anyám figyelmeztette, hogy a bugyijából kitüremkedő sápadtnarancsszínű pamacsot 
takarja el, dugdossa vissza csipkés alsófehérneműjébe, mert az udvaron zsivajgó gyermekek kí-
váncsiskodva érdeklődnek, hogy az a pamacs mire való, és nekik mikor lesz olyan…  

Az erdő alatti patakparton kószálva, megmártóztam a derékig érő, hűvös vizű patak nya-
kig érő gübbenőjében, s ezzel kiérdemeltem a lányok csodálatát, amitől olyan engedékenyekké 
váltak, hogy megbizonyosodhattam: nincs szőr a lábuk között. 

A konyhából jövet miért kell nekem most azokra a csupasz alfelű lánykákra gondolnom, 
és miért érzem az orromban annak a háborúvégi kora ősznek a kesernyés illatát? Miért pö-
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työgtetem pulykahangot utánzó, szuszogó természetű lapgépembe mindezt, miközben 
Katherinára várok? Az angyal-illatos nőre… 

 
Mi ez a szag?! Már megint… Így kezdődik a szenilitás? Félrehúztam azt a lábost? A 

villanytűzhely melyik kapcsolójához nyúltam? Na, ugrás… 
Másnapra tervezett árva krumpligulyásom odakapott, sietve beborítottam a vécékagylóba. 

Keserű füstje hozta rám azt az agyam belső falára vetített képsort, amely visszavitt kezdeteim-
hez? Azért, hogy megmagyarázhassam, miként fogtam mellé, hogyan csúszott ki kezeim közül 
a lehetséges első szerelem? 

 Az öregséggel együtt élesedik visszatekintő tehetségünk. Testünk vegykonyhája készül az 
elmúlásra. Az életbe visszatérő tetszhalottak mesélik, hogy tudatuk elvesztésének pillanatá-
ban lepergett előttük egész életük. Öregedésünk is ezt teszi velünk, kíméletes lassúsággal visz-
szapergeti a virtuális videoszalagot, abból a fekete dobozból, amelyben a halál katasztrófájá-
nak magyarázatát őrizzük. Merthogy halálunk oka nem lehet más, mint a saját életünk. És 
amikor lepereg a film, elfogy minden emlékünk, üres lesz a fekete doboz, hiába hunyjuk le a 
szemünk, az idő elhagyott csigaházként görgeti üres porhüvelyünket a feledésbe. 

Mi ez?  
Én sóhajtok, vagy laptopom szusszant és fújtat ilyen kiadósat helyettem is, miközben 

Katherinára várok. Jöhetne már! Persze, hogy húzza az időt. Egyik-másik nőstény képes órá-
kig feszültségben tartani az embert. Mit órákig! Évekig kívánja és elvárja az udvarlást, a kö-
rülrajongást, amíg rászánja magát az odaadásra. Ki a fenének kell ma már az ilyen időhúzó 
odaadó nő! Ennél mindig is többet vártam.  

Legyen lámpa, égjen, ha akarom! S ha nem kell, majd lecsavarom…  
Most miért tolakodik ide a költő? Szabó Lőrinc vagy kicsoda… Mi köze van neki az én 

Katherinámhoz? Akiben most éppen az érdekes, hogy még nem az enyém. Csak lesz! Mert 
birtokba veszem, mint egykor valamelyik rettenthetetlen kanadai telepes a névtelen tó környéki 
erdőt. Megküzdök érte, bízom magamban, mint a kérkedő falusi legény, aki azzal fenyeget 
minden szende lányt, hogy képes őt egyből felcsinálni.  

Régi romantikus regények szerint most az ablaknál kellene állnom, és szótlanul ki kellene 
néznem az éjszakába, amíg az erőltetéstől megfájdulna a szemem, és stílszerűen lucsokra sír-
nám a függönyeimet. És epekednék. Epekedtem valaha is? Kár, hogy nem éltem évszázaddal 
ezelőtt, akkor minden valószínűség szerint megtettem volna. De ez a szokás is kiment divat-
ból, nem tanítják, s azon kevesek, akik még olvasnak régi regényeket, átugorják a szerel-
mükre várókról szóló fejezetrész lelkizőket ábrázoló részeit.  

Kételyek mardosnak. Talán az epekedés hiánya miatt nem jutottam el eddig a nagy-nagy 
szerelemig. Tiszta sor, hiszen a felső emeletekre is lépcsőfokok megmászásával juthatunk. Mi-
nél több a lépcső, és minél inkább hajt a vágy, annál inkább lihegünk. A szerelem már ilyen 
felhevüléssel, szapora lélegzéssel jár, merthogy hasonlatos a vágtához, amikor a cél előtt minden 
porcikánk igyekszik szétszakadni.  

Már hogy lépcsőt mászni? Hát akkor mire való a lift? Az az igazi, amikor percek alatt 
vágyaink tetejére röpít. Aztán vidáman csönget egy picit. És kiszállunk.  

Marhaság.  
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Megint a nemi aktuson jár az eszem. Nyilván, ezen az úton nem jutok a szerelem nyomába. 
Döntöttem. Mentettem a szöveget, bajtársiasan megsimogattam lapgépem fedelét, elsétáltam 

az ablakig, félrevontam a könnyeimtől még száraz függönyöket, és kibámultam a kora esti 
északi tájra. Valahol, képzeletem peremén, a sohasem látott sarki fényt szerettem volna látni, 
amelynek olyan szelíden kell világítania, hogy ne bántsa a bennem áporodott sötétséget.  

Szerelem nélkül mindnyájunknak fáj az éjszaka. 
Álltam tehetetlenül.  
Villanat alatt eltűnt, lecsengett életem hét-nyolc évtizede. Mélyhegedűre írt szerenád első té-

telét komponálta az agyamba táplált zeneszerzői program. Magamat sirató, szívfájdító volt a 
dallamos főtéma. Nekifogtam, az élvezetes, és minden várakozást enyhítő, pepecselő hang-
szerelésnek, amikor bosszantó hörgést hallottam.  

Már megint fúrják a falat, a mennyezetet, a plafont, s a csendemet ezek a szélessávú ká-
beltévések! Pont most! 

Nincs csengőm. Az ajtómon belülre szerelt berregő szemetelt. 
Idegesen feltéptem az ajtót. 
Hát ott áll és mosolyog. Babapír gügyög arca kis gödröcskéje körül. 
Katherina? — kérdeztem, merthogy nem hittem a szememnek. 
 
Pontosan emlékezett arra, hogy gyerekkorában mélyen átaludta az éjszakákat. 

Nem álmodott. Egy reggel a szomszédok mesélték, hogy állítólag két vagy több 
hajszolt ember trappolt át az udvarukon, és a kertjük végében csordogáló pata-
kon túl elrejtőzött a bozótban. Nyomuk ott maradt a frissen ásott és gereblyélt 
zöldségeskertben, és Glasztor névre sem mindig hallgató házőrző kutyájuk fogai 
között maradt nadrágfoszlányok képében.  

Akkor azon csodálkozott, hogy az éjszakák miért nem tartoznak életéhez.  
Évekkel később is irigységgel hallgatta az öregasszonyokat, akik minden reg-

gel részletesen mesélték furcsa álmaikat.  
Csak miután már semmi kötelessége nem volt az életben, azon kívül, hogy 

önmagát ellássa, csak akkor törtek rá az álmok. Csodálkozva nyugtázta, hogy ve-
le is csoda dolgok történnek álmában. Üldözték is. Olykor izzadva ébredt, mert 
versenyt futott az állomásból egyre gyorsabban távolodó vonattal, amiről leké-
sett. Az éjszakai látomásoknál sokkal érdekesebbnek tűnt számára az, hogy aka-
ratlanul és nagy összevisszaságban, fényes nappal is, emlékképek sorjáztak agyá-
ban. Eleinte azt hitte, hogy csellengő, zagyva álmok, de újra és újra visszaper-
getve ezeket, hinnie kellett, hogy valóságosan megtörtént történteket lát, ame-
lyeknek ő maga a főszereplője.  

Miért bukkannak elő a semmiből ezek a történetek? Mi célból lepik el hirtelen 
ezek az emlékképek, miért terelik el gondolatait oly hirtelen, s állítják meg min-
dennapi megszokott foglalkozásait megakasztva? 

Miért látja ezeket a jó minőségű színes fényképhez hasonlatos látomásokat, 
például azt a részleteiben kinagyított képet magáról, amint házuk nyitott ve-
randáján, a gyékényből font nyugágyon ül tízévesen, s egész délután, szünetet 
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sem tartva, végigénekli az akkoriban divatos népdalokat és slágereket. Az apja katona-
ruhájából készült rövidnadrágjában és egy régi asztalterítőből készült, piros kockás in-
gében feszített, simán hátrafésült hosszú haját gyapjúmaradékból maradt kötött pánt 
tartotta össze. Csak úgy folytak belőle a dalok, hangját nyugodtan kiengedte. Nem sie-
tett, nem ismételt, énekelt szünet nélkül, mint azok a vasárnap reggel egymásba fogó-
dzó iparos legények, akiket a vasúti felüljáró hídján látott egyszer, s csodálta, hogy 
gyors egymásutánban csak a táncdal szövegek első sorát énekelték, s ezekből olyan 
reggeli italos álmosságukat repesztő egyveleget zengtek, hogy csodálkozva utánuk 
bámultak a templomba igyekvő járókelők. Úgy dalolt önfeledten, hogy az ölében tar-
tott családi gitárhoz sem nyúlt, nehogy bizonytalan kíséretével elriassza a belülről jött 
parancsot. Akkor először és utoljára kiénekelte magát.  

Az anyja és testvérei a nyitott konyhaajtón át lélegzetvisszafojtva hallgatták, 
mert hangját addig sohasem hallották, semmiféle unszolásra és kérelemre nem 
volt halandó velük énekelni, még a legünnepibb alkalmakkor sem. 

Amikor elhallgatott, olyan csend lett, amilyent kisebb korában szokásos ájulásai után 
érzett, amikor hófehér gézzel fején, lábán vagy karján pólyált ember látott, s miután víz-
zel locsolták az arcát és pofozgatták, az anyja hangját hallotta, aki azt magyarázta a fölé 
hajló kíváncsiskodóknak, hogy a fia már megint megsajnálta a sebesültet.  

 
Szülővárosában, a második világháború előtti években, annyi volt a cukrászda, 

hogy a helyi statisztikák szerint mindenikre alig valamivel több, mint ezer lakos ju-
tott. A cukrászdák pedig azért voltak cukrászdák, mert az iparos becsületéhez iga-
zodva, mindenikben naponta kötelezően friss tejszínhabos kávét, rumos sziruppal 
bőven locsolt szavarint, rétestésztából sütött tejszínhabos rolót és az egészséges to-
jások sárgájától pompázó krémes bélest kínáltak az állandósághoz évekig szoktatott 
törzsvendégeknek. Még emlékezett a patinás belváros tisztaságára, és a sáros külvá-
ros határán, egyik napról a másikra hasznot remélő cukrászdákra, ahol a kisiparos 
tulajdonos, a reggeli nyitás előtt, gömbölyű aljú rézüstjében maga verte remegő hab-
bá a közeli, bivalytartásáról híres falvakból hajnalban cipekedő tejes-asszonyok hi-
telbe adott tejszínjét. És miután segédje lekapta a tűzhelyről a felfőzött friss tejet, 
már indult is, hogy felhúzza a cukrászda vasrolóját…  

Ezek az önkéntelenül ellesett képek gyermekkora színházi előadásaira em-
lékeztették. Ott is olyan ünnepélyesen ment fel a vasfüggöny, miközben az 
egyenruhás ültető nénik, biciklipumpákhoz hasonlatos illatszórójukból, édeskés 
parfümöt flitteltek szét a nézőtéren. Ezeknek az apró cukrászdáknak egyikét sem 
merték kávézónak nevezni, csak a főtéri New York szálloda éttermének volt ká-
vézója, ahol a helyi értelmiségiek és éhenkórász hírlapírók ücsörögtek, és világ-
megváltó ötleteiket babusgatva, nem titkolt érdemeiket hangoztatták, miközben 
képzelt hírnevükhöz maguknak szobrot képzeltek.  

A háború alatt a reggeli tejeskávézás szokása kiment a divatból, a kisiparos 
cukrászok végleg lehúzták a rolót, mert egyre kevesebb volt a cukor, a tej, a liszt, 
és még a cikóriakávé is elfogyott. A fizető vendégek örültek, ha megkopott ott-
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honukban szeppenten meghúzódva, kétszersültet apríthattak cseresznyeszárból 
készült teájukba.  

Aztán jött a szövetkezesítés.  
Az Édes élet kisipari szövetkezet eleinte megpróbálta visszaidézni a békés éve-

ket, a városban fennmaradt tizenvalahány cukrászdában újra megjelent a habos 
kávé, a szavarin, a roló és a krémes béles. 

Anyja alapítóként, és az ugyancsak alapító mézeskalácsos-cukrászmester élettársa 
szaktudásáért is, az egyik központi cukrászda felelőse lett, három-négy kiszolgáló 
lányt irányított a templomi szószékhez hasonlatos cukrászdai pénztárból.  

A győztes munkásosztályhoz való tartozás tudatában, minden áldott reggel, 
pontban háromnegyed nyolckor, a környék útkaparói elfoglalták az Uránia cuk-
rászda vörös plüssel kárpitozott székeit. Hosszú nyelű seprűiket és targoncáikat a 
kétirányú út közepén húzódó virágágyás mellett hagyták gúlába rakva. Éjszakai 
munkájuk nyomán a környező utcákat megszabadították lógombóc- és cigaretta-
csutka-szeplőktől, az utcaseprők arca ragyogott az elégedettségtől. Minden áldott 
nap, becsülettel végzett munkájuk tudatában, tejeskávét reggelizek brióssal és 
dupla adag tejszínhabbal.  

Ilyenkor a legszemrevalóbb, s talán éppen ezért a cukrászda legvidámabb ki-
szolgálója forgolódott az asztalok között. Fehér bóbitás fejkötőjében és fodros 
köténykéjében Marika olyan volt, mintha valamely szívdobogtató operett nagy-
jelenetéből lépett volna elő, amikor a szobalány bejelenti a díszes társaságnak a 
primadonna érkezését.  

Gimnáziumba menet, az üzletvezető fiának is kijárt a reggeli tejeskávé, amely 
Marika ruganyos alakjának bámulásától vált a fiú számára egyre bódítóbban 
édessé. Amikor Marika volt a szolgálatos, Jenő legszívesebben délig maradt vol-
na anyja mellett a cukrászdában. Marika pedig igyekezett apró fintorokkal, kecses 
mozdulatokkal táplálni a fiú egyre férfiasodó bámulatát.  

Jó Jenő, mutatkozott be egyre táguló ismeretségi körében, s elégedetten fi-
gyelte, hogy mutáló hangja mélyül, az orra alatt pedig bajuszát alkotni szaporod-
nak az egyelőre seszínű szőrszálak.  

Jooó Jenő! — családnevének magánhangzóját jelentőségteljesen egyre hosszab-
ban kitartotta, egyrészt, hogy a nevében alliteráló mássalhangzókra felhívja a fi-
gyelmet, másrészt, hogy a gimnáziumban tanultakat követve a világ tudtára adja: ő 
nem Jenő, nem is Jenci és egyáltalán nem Kölyök, hanem valaki. VALAKI, aki-
nek ősi család- és keresztneve van. 

Tessék meggyőződni: az vagyok, aki vagyok, igyekszem nevemet megszol-
gálni, gondolta. De akkor még nem tudta, fogalma sem volt arról, hogy milyen 
pályán mutatkozhat meg valójában, hol számíthat a mindenki által oly áhított si-
kerre. Ösztöne egyelőre azt súgta, hogy a nőknél próbálkozzon. Ettől az izgal-
mas gondolattól mindig megizzadt a tenyere. 

 

(Folytatjuk)


