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Apa és fia

Ovális, fehér kagyló: üres szemgödör. Homorú kelyhében kristálytiszta víz.
Porcelánbölcsőben ringó, áttetsző, fehér test, hátgerinc árnyéka, eltépett köl
dökzsinór: szabadon lebegő hosszú huzal. Két ökle közé szorítja az arcát
(szopja az ujját? alszik?) komoránképü legényke: mintha mosolyog. Pókhasa
alá húzza a térdét, lábfejét összeakasztja (mint amikor zavarban vagyok).

- Miért hallgatsz, apám?
- Úgy kuporogsz, mint kórházi ágyán nagyapád. Egyszer korán érkez-

tem: délután négykor kezdődik a látogatás. A teremben mozdulatlanul gú
vadtak az elfekvők. Nem tudom, meddig várhattam az ágya előtt. Azóta
tudom: éjszakák, nappalok, évek. Nagyon, nagyon hosszú lehet.

- Fölébredt?
- Mint aki nagyon messzirőlérkezik. Velünk álmodott, tengeren járt, pál-

mák alatt matatott.
- Nem ismerem őt.

- Itt pedig, látod, öcsém arcéle domborul már a homlokodon. Komoly
kisfiú volt, pontosan emlékezik a koponyájára a tenyerem.

Mind eljöttek, a régiek. Tengerre, friss fűre sóvárgó poros puszta menet.
Barna bőröd lesz, vágott, hunyorgó mandulaszemed. Kószálnál te is, teke
regnél, ha szöke, szorgos nagyanyád nem lenne veled. Mintha a billentyűkre

ejtenéd, úgy emeled az arcod elé a kezed.
Mind itt vannak: dolgos, halkszavú nép. Túlélni tanítják az ámodozó nagy

menetet. Miért hallgatsz, fiam?
- Velük menetelhetnénk, ők fognák a kezem. Hol vannak? Miért nem

jönnek elém?
- Messze. Rég elfeledte apád azt a helyet. Néhány szó lesz minden örök

séged, nehézkes, furcsa szavak. Néha majd sírvafakadsz, és hogy miért, ma
gad se tudod. Ennyi marad.

- Szavak?
- A neved. Nincsen föld, amely befogad.
- Keresni fogom.
- Egyszer elvetődtem egy poros faluba. Dél volt, harangoztak, az utcák

teljesen üresek. A temetőkertben találtam rájuk. Jó volt. Sokáig ültem közöt
tük a tölgyek alatt.
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- Apám! Hogyan neveztél engem?
- Nem neveztelek, magzatom.
- Nem vártál, apám?
- Minden síron elolvastam a neved.

- A fiúk szíve lassabban ver; de neked akkor még nem vert a szíved. Az
öregasszony lehúzta ujjamról a gyűrűt, fonaira fűzte. Lengett, körözött, re
megett. Fiú lesz - mondta. Tűnődve figyelte az olcsó fémkarikát, fintorgott,
talán nevetett.
, - Egy ideig szabadon lebegtem, később megéheztem. anyára tapadtam.
Elösködője lettem, apám.

- Anya nem tudta, hogy élsz.
- Vártam, hogy felismerjetek. Miért hallgatsz, apám?
- Egy régi fényképen anyád vízsugár alá hajtja nyakát, arcát keze kagy-

lójába temeti.
- Mosolyog. ,
- Mint aki messzire készült, és nagyon messzire jutott. En csak emlékeket

adtam volna neked, poros temetőket, kimondhatatlan helységneveket. Anya
a környezeted: megtanított volna végigélni az életedet.

- Nem ismerem őt.

- Veled vannak mind: virágai között tesz-vesz dédanyád, öregapád fázó-
san kuporog kandallója előtt, gyufát rejt nyitott tenyerében, pöfékelve szítja
a tüzet. Marcel bátyád hajlott gerince akár a tiéd, lassan araszolva halad. A
földet adták volna neked, nem szavakat, nem jeleket - nénéid még az eskü
vődre is küldtek volna egy talán sosemvolt századból való üveget. A munka
örömét: utána, belefáradva, akár tanító-dédapád, még álmodozni is lehetett.

- Miről álmodozott?
- Tengereket látott, hófödte hegyeket. Miért hallgatsz, fiam?
- Hol vannak, miért nem várnak, apám? Művelném a földet, nem enged-

ném el a kezüket.
- Ott vannak mind, dűlőutakon, szőlőhegyeken.
- Es mi - velük élünk?
- Elhagytuk őket, rég elfeledte anyád azt a helyet. A föld szava minden

örökséged, megállsz majd néha, morzsolgatod a rögöket.
- Apám! Hol vagyok?
- Velem vagy. Egyre velem.

***
- Először adtunk magunknak lélegzetvételnyi időt. Látni akartuk a he

gyeket.
- Szegények voltatok?
- Reménytelenek. Pedig milyen verőfényes volt a hegyek között az a

nyár. Kongó kolompok, a csend. Ezüstsziklák, terepszínű gyopár. Szobánkba
érve egyszer kitártam az ablakokat. Sötét éjszaka volt, a ritka levegötöl, a
hosszú rnenettől zúgott a fejem. Akkor láttam először a hegyet. A csúcsokat
színaranyra festette a nap.
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- Nézd: ujjak rügye pattog lábaimon, kezemen.
- Álltam ott lent a sötétben, néztem ezt a narancssárga havat. Nem kellett

volna, fiam, kinyitni az ablakokat.
- Nézd: orrom vonala, fülem kagylója, a szám, a szemem.
- Másnap tovább mentünk. Lent zaj volt, súlyos, báva meleg.
- Köldökzsinór köt, mégsem ismerem őt. Nem szól hozzám, hallgat, ide-

gen.
- Akkor már tudtunk rólad. Nem emlékszem, melyikünk mondta ki elő-

ször a neved.
- Bárányburokba burkol anyám, langyos magzatvízben lebegek.
- Mondják, a tengervízzel azonos. És mi még nem láttuk a tengereket.
- Orültetek, apám? Tudtad-e, hogy nemsokára a karjaidban leszek? Miért

hallgatsz, apám!
- Nem tellett benned, fiam, örömem.
- Értem. Szegények voltatok, reménytelenek.
- Gyávák voltunk.
- És anyám... ő sem szeretett?
- Fiatal volt, kétségbeesett. VISSzatértünk a műtőbe (ott laktunk, a falnak

toltuk az ócska műszereket), visszatértünk, és nem tudtuk elfeledni a hegyeket.

***
- Tavasszal jöttél volna a világra. Hóolvadáskor, az első langyos szelek

idején. Akkor, amikor a legfáradtabbak az emberek. Apád minden nap nya
kába szedte a várost, hólyagos lábakkal járta az emeleteket.

A déli külvárosban jelöltek ki nekem egy új lakótelepet. Sokgyermekes
családok szorongtak a puszta szobákan, a lompos, kimerült anyák sápadt
védekezését túlordították az éhes kicsinyek. Apád vaságyakat, ládákat, pe
lenkákat biztosított. Este, a családfő aláírásáért másodszor is visszagyalogolt.

-Aláírták?
- Leültettek, kávéval kínáltak. Mindent aláírtak volna egy emberi szóért,

ha nem volt erőm felállni, elmesélték az életüket.
- És mi?
- Az északi külvárosban laktunk, egy másik, szakasztott olyan telepen.

Anya bö1csódébe vitt volna munka előtt (verejtékes rohanás), én csak vasár
nap játszhattam volna veled.

Ha süt a nap, a kanális mentén sétálni megyünk. Hallgatunk, nézzük a
kikötőben csikorgó emelődarukat. Néha leülünk. a gyérlombú fák alatt rin
gatjuk a kopott szürke kocsidat.

- Ugye szépek a felhők, ugye szépek a fák!
- Te sem emelted volna fel sokáig a fejed. Megismerted volna a port, a

pelenkaszagot. Talán jobb is így. Mi lett volna veled.
- Anyám arcát látnám mindenütt. A te két kezedet.
- Anyád egy nap megkapta a cimet. Orvostanhallgató volt, nálam alig

öregebb. Tanú nélkül vállalta, maradtam volna, de nem lehetett. Kint ácso
rogtam a fasorban, felöltömbe ette magát a hideg. A fákról hullottak a sárgára
fagyott levelek.

- Gondoltál rám?
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- Anya nyugtalanított. Nem voltál, fiam, mert nem lehetett. Úgy osont
el, mint egy betörő, felgyűrt gallérral, műszertáskával a hóna alatt.

-Anyám!
- Vértelen arccal vacogott, a vásott takarókra télikabátot terített. Keskeny

fehér csík maradt csak a szája helyén, nem szólt hozzám, amíg törülgettem
homlokáról a vizet. Később sem beszélt rólad soha többé.

- Nem értettem semmit. Anyám sírt. Tudom, hogy szeretett.
- A műtő sarkában a kagyló. A nyomorult le sem húzta a vizet. Legyűr-

tem a sírást, hányingeremet. Anyádat elaltatták a szerek.

- Aztán már minden mozgásba jött valahogy. Könyvek, vizsgák, szerző
dések: lassan természetessé váló hihetetlen részsikerek. Megismerted volna
a tengert, a napfényt, a hullámokat, hegyeket. Még nem volt késő: emléke
zetedbe véshetted volna lassan elmúló dédszüleidet.

Az emberek. Átvirrasztottad volna az éjt, láttad volna a Holdon első eset
len lépéseiket. Te már nem tudtad volna: azokért a lépésekért apád milyen
árat fizetett.

Idővel visszatértél volna a házba, nem fintorogtál volna talán, nem csön
gött volna a csendtől a füled. Amikor eltemettél volna, megszeretted volna
az omlós, fekete rögöket.

- Testvéreimről nem szólsz?
- Azt hittem, te leszel, valahányszor testvéred született. Az utolsónál vol-

tam a legtürelmetlenebb. Este jött meg, anya felkönyökölt, alig tudta kivárni,
görcsösen szorította a kezem. Szép erős kisfiúnk született.

Álmomban mégsem őt láttam. Eter émelyítette a gY0I!U'0m, mélyvízi csend
gyűrűzött porcelánhidegen. Szopod az ujjad? Alszol? Ocséd született. Más
nap, az anyakövvezetönél, nem adtam neki a neved.

- Gyengülök, apám. Már alig várom, hogy lássalak, hogy kinyíljon a
szemem. Te is vársz engem, ugye, anyám? Nem érzem az öledben ölelő me
leget.

- Egészséges magzat, életrevaló. Mosolyogtál, ringatott a víz, áradt belő
led a szerelem. Néztelek. Álltam a műtőben, ahol egyszer a fal mellé toltuk
a műszereket.

Nem szólsz, fiam. Régen gyakran beszéltünk, hosszú álmatlan éjjeleken.
Csak egy szót szólj, mielőtt a hangodat is elfeledem.

- Apám! Olyan boldogok lehettünk volna! Miért engedtétek, hogy el
pusztítsák az életemet!

Ovális, fehér kagyló: üres szemgödör. Homorú kelyhében kristálytiszta víz. Por
celánkoporsóban hűlő áttetsző, fehér test, hátgerinc árnyéka, eltépett köldökzsi
nór: szabadon lebegő hosszú huzal. Dübörög a víz, örvénylő hab kavarog Két
ökle közé szorítja az arcát, úszik a távoli tengereken. Nem szól, nem mosolyog.
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