
A Nereida
Írta TÚTH FERENC

Hosszú ideje ültek már a homályba vesző folyosón, mintha mindenki meg
feledkezett volna róluk. A szikár aggastyán vészjósló nyugalommal forgatta térde
közé állított ezüstfogantyús botját, vidoran villogó kunkori bajuszkaja fölött az
árokba süppedt szemekből egy másik homályba vesző folyosó nyílott, befelé.
Unokája - maga is középkorú férfi - az orvosi jelentést fejtegette, ki-kilesve
1:1 papír mögül, mintha gyerekre vigyázna. Egy csókaorrú, seszínű-köpenyes em
ber gyanús formájú kocsit tolt át a színen.

- Időpocsékolás! Az! - rozsdás-rekedt hang tört fel az öreg torkából.
Bánáti doktor ...
Mit tud az? - apró legyintés. - Majd ha ő is megér kilencven évet ...
Nem hiába küldte ide, az egyszer biztos.
Nézd, én jól megvoltam eddig orvosok nélkül, .ezután is megleszek. Öreg

vagyok, az a bajom, de hát ez nem betegség.
Már a Skodában is ilyen hangnemben társalogtak a kétszáz kilométeres út

első fejében. Később az öreg elpilledt. Csak a klinika előtt ébredt föl.
- Pestre vagyok én kiváncsi, nem a nagyokos doktoraidra. A háború után

jártam itt utoljára, hiszen tudod, mielőtt Sanyiék kihívtak Zürichbe. No de hát
- botjával a kőre koppintott - az nem Pest volt. Babilon romjai, vagy amit
akarsz. Ez az új is valami más lehet. Félek viszontlátni. De kívánesi is vagyok.

- Délre végzünk a klinikán, megebédelünk valahol,' és jöhet a városnézés.
- Te csak ne huzígáld előttem a mézesmadzagot, Nem én vagyok a te uno-

kád. Szenilis se vagyok. Szégyelld magad, ha azt hiszed.
- Ej, hát miért kell mindent a visszájára ...
- Legyen szíves... - pattant ki az ajtón egy szemüveges kakukk. Mégis-

csak halad az idő, mint jég alatt a folyó.
Az öreg magára maradt. "Mindjárt átvesznek a fegyőrök." Pergamen-szem

héja lebillent, lilába játszó, fonnyadt szája ferdén jobbra biggyedt. Mikor kinyi
totta szernét, a folyosó végén feltűnt a kerekes tepsi, a csókaorrú nekiveselkedve
tolta.

Fölállt, hátat fordított. "Nem szabad bevárnom." Nem félelemből kocogott
be az éppen kinyíló Iíf'tbe, nem is babonából, inkább - mindkettő ürügyén -' a
kalapja alatt motoszkáló dacnak engedelmeskedett. Lenn a forgóajtóban ráhu
nyorgott félrependerülő tükörképe - meg volt elégedve a tartásával -, és máris
Kinn volt az üllői úton.

A Szigony utca sarkán hóvírágot víllogtattak, vett egy csokrocskát, és meg
bicsakló ujjakkal próbálta a gomblyukába tűzni.

- Majd én, bácsika! - kapta ki kezéből a csokrot egy babaarcú lány. - De
ez sok lesz ám.

- Felezzük el, kedves.
- Kösz szépen! A bácsika az első, akitől hóvirágot kapok az idén. Bár sze-

l enesót hozna, rámfér.
Póktól, csodabogártól szoktak szerencsét várni. Mitől csodabogár ő? Hogy

itt toporog, virággal a gomblyukban ? A kéményseprő is csak az utcán csodabogár,
háztetőn egészen természetes látvány. Mogorván baktatott a villamosmegálló felé,
nem is gondolt már a babaarcúra, megszokta, hogy a jelenségek elbuborékolnak,
az ember pedig nem halacska - ezt már a hentesbolt kirakata előtt gondolta,
az ormótlan akváriumra feledkezve, amelybe épp most ereszkedett alá a merítő

háló, csapkodva-torlódva menekültek a tömör potykatestek, csak egy feketés hátú
tapadt az üveglaphoz, csücsörítve tátogott a pergő vízgyöngyöle felé, - ki is emelte
a háló egy-kettőre.
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"Csak nem megállni, persze." Hiszen mozgatja ő a tagjait (kertet ás, fát vág,
no csak az apraját), meg az elméjét is (olvas, jegyzetel, mcstanában a század
eleji évek érdeklik, nem is véletlenül, hiszen akkoriban volt fiatal). De nem a
buborékokat kémleli, bizonygatta magának, hanem - mít is? Azt, ami előbugyog

tatja a törvényt, a dolgok rendjét. Hozzá már csak ez méltó, mozgolódjanak a
fiatalok, vegyék szájukba a világot, cikázzanak a felszínen. Lám, a film őskorá

ban is az volt a nézők legnagyobb élménye, hogy a fénykép - mozgott '
A villamosmegállót nem találta, valaki azt mondta, ne is keresse.
- Akkor ezek a sínek dísznek vannak itt?
- Hát amíg föl nem szedik. Tessék elsétálni a metróhoz, arra ott.
A föld gyomrába futó végtelen mozgólépcső előtt megtorpant. minj Dante

az első bugyor kapujában, de egy loholó csoport magával sodorta. A gyors süllye
déstől hányingere támadt, le kellett ülnie a lépcsőre. Hátulról a hóna alá nyúl
tak, odalenn a zöldruhás nő megállította a Hádeszbe futó lépcsőt, de ő intett,
hogy semmi, szédelegve lépett rá a szilárd talajra, átbotolt az oszlopok között 
miféle bolond lyukból fúj itt ez a bolond szél? -, aztán a többiekkel együtt be
szippantotta őt is a kék vonat, és csak ült a ringó ülésre hullva, lebegő kábu
latban. A második megálló után eszébe jutott az unokája, szegény kölyök, vissza
kell mennie hozzá. Nem így, majd taxival.

Minden baj nélkül ért föl a napvilágra, a szemközti hosszú padon kif'újta
magát. Csak azután nézett körül, hová is csöppent. Elámult: a Nereidákat látta
maga előtt. Tizenkét éves volt, míkor elvitték innen a kutat. Hát visszahozták?
Ugyanúgy bajmolódik a két bőruhás nő a nehéz korsókkal, semmit sem öreged
tek, a templom is a régi, a házak is, csak az a falánk betonárok új, ami ott há
tul tucatjával nyeli el az automobilokat.

De a sovány, biggyedt szájú gyerek hiányzik a képből, az, akit nyolcvan
évvel ezelőtt itt a szobor előtt örökítettek meg. Megvan még a fakult fotográfia,
nemrégiben vetette föl valamelyik fíókja.

"Itt van-e még bennem az a kölyök?" Am annak összeszorított, biggyedt
szája, összevont szemöldöke, kutató tekintete mögött már ott volt a későbbi szl
gorú tanár. Akkor fordítva is így kell lennie! Fotográfus keresztapja a három
lábú állványon súlyosodó, lepellel takart masinával nemcsak a tízéves gyerekre
irányította rá a ragadozómódra kitágult gépszemet.

"Az a kép mégsem ez a kép." A Nereidálc ugyanazok, de hiányzik az a ko
csikerék-kalapú dáma, aki végigsöpörte a macskaköveket hosszú ruhájával (a
macskakövek is kisimultak azóta), és hol van a konfliskocsis, aki a képen mö
götte áll, éppen a lova nyakából kanyarít ja le a zabostarisznyát. de félbemaradt
a mozdulata, nyilván meglátta a ráirányuló lencsét; groteszk testtartással, fél
térdén a zabbal, széles mosollyal belehunyorog faun-arca a gépbe, a ló pedig
csupasz Irinyel röhög szűk jelene napsütésében.

"Hol vagy, te kölyök?" A szobor melletti hölgy fején nincs kalap, szoknyája
is alaposan összezsugorodott, térdéig sem ér, a konfliskocsis viszont szőrén-szá

lán eltúnt.
Egyszeriben melege lett. Kalapját a feje búbjára tolta, szemét félig lehunyva

csak szűk résen át nézte a teret, igy kiélesedtek a kontúrok. Most, most meg
történhetne a csoda, - soha már, ha most nem.

Elegáns férfi állt meg a tér közepéri. Szeméhez emelte Iényképezőgépét. A
lencse dülledten meredt rá, mozdulatlanul. Ekkor jelent meg messze a háttérben
a konflis, feketén cammogott a színes autók között.

Kiáltani akart, de beleszorult a szó, csak a jobb karját tudta fölemelni.
Hiába, a konflis eltúnt. A fényképező férfi is. Jobban kellett volna akarnia.

"Hazamegyek. Ideje hazamennem." Beballagotj a Curia utcába. Itt született,
és itt lakott csaknem húszéves koráig; apja innen járt át gyalog az egyetemre,
ahol az ógörög irodalomról tartott előadásokat. A kapualjban föltette szernüve
gét, nézegette a lakók névsorát. Talán abban reménykedett, hogy rábukkan az
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apja nevére? Nehézkes lépésektől döngött a lépcsőház. Ez csak az apja lehet,
mindjárt rávillantja cvikkerét, és megkérdezi, hol csavargott ennyi ideig. Meg
mondja az igazat: elaludt egy padon, azt álmodta, hogy kilencvenéves, és nyolc
van éve keres egy konflist, amelyben utazik valaki, akit meg kell találnia. Sza
márság! - legyint majd az apja, ő pedig fölszalad memoritert tanulni Liviusból.

És ha nem így van, csak azért, mert az álomból (amiről panaszkodni fog az
apjának, míhelyt leér a lépcsőn) nem tud fölébredni, az öreg viszont mindjárt
lent lesz, és megpillantja őt kilencvenévesen, mi lesz ebből?

Magas, korpulens öregember (nála azért jó húsz évvel fiatalabb) bukkant elő

ti lépcsőházból. rápillantott és továbbment, de hirtelen visszafordult:
- Kit tetszik keresni?
Gépiesen bemondta az apja nevét. Sajnálkozó fejcsóválás volt a válasz.
- Pedig itt lakik! - makacskodott.
- Itt, kérem, soha. Negyven éve lakom ebben a házban.
Nézte a korlát kovácsolt vasrózsáit. Azok visszanéztek rá, nagyon messzíről,

valami homályba vesző folyosó kaleidoszkópszerű végéből. Jól eltűnt benne az a
biggyedt szájú gyerek, mintha sose lett volna itt. Praesens imperfectum, praete
ritum perfectum ... Mindig összekeverte az igeidőket. Most a feltételes múlj dra
périái között bujkál.

Homályos tériszony borzongatta. a lépcsőház Iíftaknává változott. Leült volna
a lépcsőre, ha nem érzi magán a lakó vizslató tekintetét. Köszönömöt mormolva
kilépett az utcára.

Körülötte plakátok szecessziós betölt, szalagjait lobogtatta a szél. A Váci
utcában befordult egy üvegajtón. két deci bort kért, hogy megnyugtassa a gyom
rút, de csak valami méregerős röviditallal szolgálhattak, amitől elbódult. A Duna
felé tartva rémülten látta, hogy a masszív házak kibillentek alapjukból. Botjá
val feléjük csapott. Fölsegítették és leültették egy padra, ahonnan a Dunát le
hetett látni. Víz- és halszagú szélrohamok jöttek, földön heverő kalapját mesz
szire elgurították, senki sem ment utána.

Sokáig ült ott, egy homályba vesző folyosóra gondolt, ahova vissza kell men-
nie valamiért.

Valaki eltakarta előle a napot.
- Rosszul van, bácsika?
A babaarcú lány hajolt föléje, papírzsebkendővel kezdte törölgetní az aggas-

tyán száraz arcáról a sarat.
- Hazakísérjem ? Hozok egy taxit, jó?
Leült mellé, anyáskodva csóválta a fejét.
- Elvesztette a hóvirágját is. Látja, az enyém megvan.
- Kutya bajom... - az öreg hetyke mcsolya ferdére sikerült. - Nagyon

erősen süt a nap.
- Állati jó! - a babaarcú lehunyta bogárszemét, - Mintha nem is február

lenne. Én mégsem tudok neki örüln!.
Az öregember rápillantott.
- Nocsak! Nem jött el az a himpellér?
- A bácsika valami mágus?
- Latintanár. Harminc éve nyugdíjban.
- Hű, de régen!
- Régen? - az öreg aggodalmas arcot vágott. - Miféle szó ez?

Melyik szó?
- Nincs semmi értelme. Mi az, hogy régen?
- Ja?! - a babaarcú fölhúzott szemöldökkel nevetett. - Hát ami le-

ketyegett .
- Leketyegett? No persze... - Egymásba kapcsolódó, kozmikus méretű

fogaskerekekre gondolt, régi naiv rajzok ábrázolták így az Univerzumot. - De
azért mégiscsak furcsa.
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- Micsoda?
- Ez az igekötő, ez a "le" ...
- Nem akar még hazamenni?
- Irigyli tőlem a napot?
- Dehogy, dehogy! Tessék csak napozni, de aztán hazakísérem.
- Ne fáradjon miattam.
- Azt hiszem, mindketten az üllői úton lakunk.

Hogy hívják, kedves?
- Idának.
A süppedt szemek fö1csillantak:
- Sejtettem ! Sejtettem, hogy Nereida!
- Szekeres Ida.
- Nem tud megtéveszteni. Engem aztán nem.
- Miért akarnám megtéveszteni ?
- A neve is megtévesztő. Hiszen maguk tulajdonképpen Danaidálc.
- Azt tetszik gondolni?
- Csak tudnám, ki keresztelte el magukat Nereidáknak. Szétverném a há-

tán a botornat.
- Hű, de jó erőben tetszik lenni.
- Pongyolaság! - dohogott az öreg. - Lazítsa meg már a k ravát.limat , le-

gyen szíves. Kutyául érzern magam ... Köszönöm.
- Megyek, fogok egy taxit.
Az öreg egyedül maradt a padon, mellére horgadt f~jjel bóbiskolt. Galamb

szárnyak hussantak fölötte. Lódobogásra riadt. Konfliskocsi állt meg előtte. Még
száma is volt: 90. Kezében hóvirággal a Nereida intett ki belőle.

- Jöjjön, bácsika, jöjjön!
Feje körül hálás, szabadon engedett áldozati galambok.
- Jöjjön hát!
Keménvkalapos, szakállas fiatalember ült a bakon. Leszállt, fölsegitette az

öreget, közben ráhunyorgott. Ö lenne az?
Nyolcvan év után végre összeállt. és megelevenedett az állókép. De mi lven

fia tal ez a kocsis!
Akkor viszont ...
- Moridja, Danaida, nem lát rajtam semmi kűlönöset? Semmi változást"

Változást?
- Igen-igen ... - türelmetlenkedett. - Hány évesnek látszom?
A babaarcú kornolykodva fürkészte izgatott útitársa arcán a koncentrikus

ránc-félköröket, a kihűl tükben láthatóvá vált mágneses erővonalakat.

- Hát úgy negyven körülinek - bökte ki végül.
Megtörtént hát az első metamorfózis! Az istenek, akiknek felhőtlen, medi

terrán sugárzását közel negyven évig tükrözte a katedráról, most csodát művel

tek vele. Megiutalmazták, mert egyet. akart velük: megcsúfolni a beavatatlan em
berek véazctét, a halált; örökké "Ini, de nem egy másik világban, hanem itt, így.
A Danaida érte jött, új szakasz kezdődik míndkcttőjük életében.

Hát megjöttél? - mondta hangosan.
Nem találtam taxit. De így se rossz, igaz"
Mosi magadat is megválthatod.
úgy tetszik gondolni?
Nem kell többé vizet hordanod.
Már hogyne kellene. Ma is hordtam. Eltört a nyomócső az utcárikban.
Velem együtt. te is megszabadulhatsz a sorsodtól.
Lehet is attól megszabadulni !
Gyere hozzám feleségül, majd meglátod.
Ez ám a fordulat! - a lány nevetése egészen sírályszerü volt.
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A patkók vidáman klappogtak, a kocsi r ingva beúszott az Irányi utcai házak
zsilipkamrájába. Ingerült surrogással előzgették őket az autók. Kifelé haladtak
a Váci utcán. A délutáni nap éles sugárzása fölpuffasztotta a falak szecessziós
cirádáit, behorpasztotta az arcok holdtengereit. Egy barokk templom előtt az öreg
megjegyezte :

- Nem találod furcsának, hogy. ekkora városban Jupiternek egyetlen templo-
ma sincs?

Ez bizony elég fura.
Keresztény templomban esküdjünk? Mi, a pogányok?
Hát ez csakugyan ...
Hanem ezt a mai napot rnegünnepeljük !
Hová menjünk?
A Három hollóba l. Igaz, ho; y falernumi bort ott se kapunk, de különben

jó hely, ismerem.
A babaarcú szokása szerint nevetett, és kihajolt a kocsiból.

Ismersz valami Három hollót a közelben? - kérdezte a szakállastól.
Még mcsszebb sem, Iduskám. Nincs is ma időm, mondtam, hogy ötre vár

nak a filmesek. Cikis dolog ez. Azt mondtad, rosszul van a kisöreg. Hol kell ki
tenni?

A babaarcú visszazöttyent az ülésre.
Szólt a holló: sohasem! - mondta.
Mit beszélsz? - hajolt. hozzá az öreg.
Azt, hogyakocsinak másutt van dolga, nem ér rá minket hurcolászni ...

reliküljéből tükröcskét meg festékrudat halászott ki, és kékíteni kezdte szem
héját,

Az öregember elhűlve motyogta :
Nem ér rá, nem ér rá ... Akkor rniért jött?
A bácsika különben is beteg. Hazavisszük.
Ezért jött? Képtelenség!
Megyünk az üllői útra!

Az aggastyán elvörösödött, száraz, fehér arcbőre életszerűvé vált.
- Oda, ahova mondtam! Most én parancsolok !
Ezüstto iantvús botjával kinyúlt, verni kezdte a kocsi oldalát.
- A Hol!óba! - rlkúcsolta rekedten.
A szakállas há trafordult. a babaarcúra nézett, kérdőn, tenyerér háromszor

is elhúzva a homloka előtt.

- Bácsika! - szigorodott el a babaarc. - Mi lelte magát? Adja ide azt a
botot.

És elvette tőle. Az öreg viszont a tükrőt kaparintotta meg, belenézett, 'és
megmerevedett a rémülettől.

- Becsaptál. Megöltél!
- Nyugodjék már meg. mindjárt megérkezünk.
- Ök is becsaptak ... - Az öregember szipogva sírt, a lány papírzsebken-

rJ(·\·el törölgcu-. megpuhult arcát.
Ejnye, no! Miért csinálja ezt ?
Miéit hazudtál?
Nern havudtam. csak tréfáltam.
Velem? Most?!
Nem gondDltam. hog." komolvan veszi. Én soha nem veszem komolyan

azt. ami nincs.
- A vízh "elást komolvan veszed?
- Arra szükség van.
Az Üllői út baloldalán a legfelső emeletek még fényben álltak, valamelyik

nblak pengeéles visszsugár-nyalábor vágott a szemükbe. Az öreg a macskaköve-
ket kérnlelte. •

129



Itt és így... Milyen egyszerű lett volna.
Tessék'?

- Gyanúsan egyszerű. Mert hat semmi sem az.
- A Sz igony utcánál száll ki?
Bólintott, nem a kérdésre, valami másra. A szakállas a járda mellé kanya

rodott, és meghúzta a gyeplőt.

- lit a botja, bácsika. - A Nereida kiszállt, hogy lesegítse az öreget. 
.1iijjön, maga már itthon van.

A sarkon még árulták a hóvírágot, a lány odaszaladt, vett egy csokrot és a
megszelídülj öregernber kezébe nyomt a.

- Az elveszett helyébe. Viszlát, bácsika!
Elbuborékolt, rní ntha sose lett volna. Ez a jelenet egyszer már lejátszódott,

a hely is ismerősnek tűnt. Olyanformán tartva kezében a csokrot, mint orsó cér
nát, amit lépésről lépésre vísszagombolyít, az öregember elérkezett egy kapuhoz,
T11~dd egy f'or'góaltóhoz. Mire azon útnyornakodott, már mindenre emlékezett. tJ.
portásfűlk óhoz csoszogott,

Engem köröznek í - Nem mert a portásra nézni.
Hogy tetszett mondani?
Nem keresett senki '?
Hogy hívják, kérem?

Megmondta a nevét. A kapu őre föltette szemüvegét, hosszasan bogarászott
e~y Iű.ietben, mátutott az asztalon fekvő cédulák között.

-- Itt nincs nyoma, kérem. En különben csak kettőtől vagyok itt.
K:'pogott a botja a sötétedö utcán. Most aztán hová? Megszőkött a sorsa

elől, az is megszökött előle. Csak egy padot találna valahol.
Kigyúltak a villanylámpálc Leült a járda szélére, mielőtt összerogyott volna.
Halk zúgást hallott. Míntha a mélyből jönne. Jobbra fordult, bűz csapott a

orrába. A kanális mctlett ült.
A lyuk. Lyukas a világ, mint aDanaidák hordója. Ezer szerencse. hogy lyu

kas, - hol folyna el máskülönben a szennylé-özön ...
Az utca másik oldalán üvegfal, tömör fényből, mögötte fehér kabátos plncé

rok, a táplálkozás fontoskodó szertartásmest-rcí. Micsoda cécó a tálalás körül.
pedig egy helyre jut az egész, és mi lesz belőle? Kloákák kígyóznak a föld alatt
a folyók felé, folyók a tengerekbe. Meddig győzik befogadni őket az óceánok.
nem telnek be végül mocsokkal ?

Eleredt az eső. Az öreg tűrte. Sem ereje, sem kedve nem volt Iől tápászkod
ni. Behúzott nyakkal ült, ritkás ősz haja szálanként tapadt a koponyájára.

Az utca kiürült, csak a túlsó oldalon vonult egy csomó nő. esernyőik - szé
les szájú korsók? - ütemesen imbolyogtak. Ütemesen lüktettek az ereszcsator
nák is, zihálva lökték a vizet, a megújult óceánokét.

Alig érezte könnyűvé ázott testét. De ha valóban súlytalan, miért nem tud
fölállni a járdaszélről ?

Nincs itt tévedés. Mégiscsak Nereidálc a Danaidák, Nereus tengeristen lányai.
gvertyaláng-egvenesen áll fejükön a korsó, á tzúdítják a vizet sejteken, rostokon.
gondolatokon. Svisxif'uszl munkának látszik, de nem az. Mi ndegy már. miérr ve
zekelnek, fé:'jgyilkosság vagy Éva almaevése miatt, fő, hogy teszik, amit tesznek.
- mocsári szörny lenne ,ln. ember nélkülük.

Váznak, emberformájú jelnek érezte magát, csak a lényeg világított benne:
ESSE. Így, lebegő, csupasz infinítivusban.

A tavaszias zápor már elállt, talán a húst is kimosta a csontjai közül. Bor
dái között szabadon fúh át a nedves szél.

Amikor a mentők elvitték, még eszméletnél volt. Egy gyűrött hóvirágcsokor
maradt utána az aszfalton. Reggel az újabb zápor azt is elsodorta.

Egész nap zengett a bádogcsatornák rekviemje.
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