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vegyész, író, újságíró.

Polipok a kertben
Az estébe luljló csöndes őszi délutánon nem kisföltűnést keltett a perem
kerületi plébánia előtt megálló rendőrségi autó. A fehér Volkswagenból
fiatal luldnagy száilt ki, s becsengetett a parókia ajtaján. A plébánost ke
reste, aki távozása után, alig félórával később, nehéz szívvel vettekézbe az
iskolai kockás füzetet, amit a rendórtiszt otthagyott nála. Az idős pap
fülében még visszacsengtek az egyenruhás fiatalember szavai: - Ezt ma
gának suinták tisztelendő úr, az ön neve talállultó az első lapon. Aki írta,
már nem él. Összeverve, már alig pislákoló élettel találta meg börzsönyi
erdőszéli nyaralója kertjében egy budapesti asszony. Mire a mentők, a
rendőrök a helyszínre értek, meghalt. H. Saroltának hívták, itt lakott nem
messzire. Nem lettbűncselekmény áldozata, halálá: kábítószer-túladagolás
okozta. Még nem volt huszonegy éves.

1/'" Nincs már sok időm. Nehezemre esik az írás is, alig tudom
összeszedni a gondolataimat. De meg kell lennie! Talán könnyebb
lesz, ha leírok mindent. Talán majd az Atya is megért, s ha má
sért nem, nagyanyám emlékéért mond értem egy imát. Elmehet
nék úgy is, hogy észre sem vennék. Minek tehát a jelzés? És
lesz-e hozzá elég erőm? Elhasznált vagyok, féreg ette meg a múl-:
tamat és a jövőmet is. Ujjaim közül, mint a homok, kipereg a ma.
Előttem szakadék, foszlott kötélhíd vezet át rajta, mint a. vadnyugati
filmekben. Elindulok. Szánalmas kis akrobata végső mutatványa.

Az út elején minden napfényes volt. Gyönyörű, meleg gyerek
kor. Apu, anyu sokat dolgozott, de rám mindig volt idejük. Édes
anya betegsége miatt nem lehettek testvéreim. Szüleim, ahogy
mondták, beletörődtek Isten akaratába, s minden szeretetüket,
amelyből jutott volna akár egy tucat gyereknek is, rám pazarolták.
Itt ebben a kis falatnyi házban teltek el gyerekkorom nyarai. De szé
pek is voltak! Csillogott, villogott a pid ház, a kert fölött akkor is
sütött a nap, ha máshol már beborult, legalábbis így őrzi az emléke
zetem. Anyám varázsolt itt mindent gyönyönívé, amikor új otthont
teremtett idős korára magára maradt anyósának. Nagyapámat elvit
te a rák, nagyanyám élhetett volna egyedül a távoli zempléni falu
ban, ha nincs anyu, akit ő is úgy szeretett, mint a saját lányát.

A nap már nem süt, a kertben polipok jönnek elő a semmiből.

Nincs már apu, aki eikergesse rémeimet, mint gyerekkoromban,
ha rosszat álmodtam.

Azon a napon nem mentem velük kirándulni. Második gimna
zista voltam, a srácokkal mentem a hajógyári szigetre, valami
egész napos buli volt ott. Jó volt a haverokkal. egy részüket az
aluljáróból ismertem. Apu, anyu nem szerette, ha lejárok, pedig
nem voltak ezek a fiúk olyan rémisztóek, sőt, akadt köztük egy-
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két igazán jó fej. Szívesen voltam velük, aznap is. Vittünk ma
gunkkal piát. Berúgtam.

A rendőr azt mondta a nagyanyámnak, hogy nem szenvedtek
sokat, azonnal szörnyethaltak. A kamionos volt a hibás, mert sza
bálytalanul előzött. Ennyi... Az agyamon még ott ült a szesz, fel
fogni se tudtam, hogy árva lettem. A nagy anyám sírt, átkozódott.
Azt mondta, pokolfajzat vagyok, azután csókolgatott. Szegény,
többé nem bírt velem.

Lacit harmadikos koromban ismertem meg. Akkor már nagya
nyámmal éltem. Beköltözött hozzám a belvárosi lakásba, csak
időnként jött ki ide, rendben tartani a kertet. És persze vasárnap.
A szentmisére. Az itteni templomot szerette és - tudom - az
Atyával osztotta meg minden gondját. Megkaptam az üzenetét is
tisztelendő úr, hogy szívesen lát. Nem mentem, s most mégis ide
írtam a nevét és címét a füzet első lapjára...

Laci odaköltözött hozzánk. Nem dolgozott. Hol egy fillérje se
volt, hol meg egész vagyonokat hordott magánál. Akkor még
nem tudtam semmit. Nagyanyám nem szerette őt, nem is szólt
hozzá, amióta Laci kifejtette neki: ne hivatkozzon mindig arra,
hogy a szüleim forognak a sírjukban, mert apám és anyám a leg
szerényebb számítások szerint is már csak egy-egy csontváz. Sok
sok kukac igen jót lakmározott belőlük. Akkor én is haragudtam
rá, mondtam, hogy menjem a francba ezzel a kukacmesével. Egy
hétig nem láttam, azután minden rendbe jött. Nyáron a Balaton
nál lógtunk, és bennem mindinkább megerősödött a gyanú: Laci
drogos. Igaz, sokat ittunk, de ö más volt, nem részeg. Egyszer
buliba mentünk egy barátjához, Jó nagy lakás volt aBelvárosban,
lehettünk vagy ötvenen. Tízet, ha ismertem közülük. Elég vegyes
volt a társaság. Szakadt csórók és elegáns újgazdag ifjak vegye·
sen. Az egyik szobában hatan-nyolcan hevertek a szőnyegen.

- Ezek nem részegek - mondtam Lacinak. - Kis hülye tyúk
- nevetett rám -, ők most elutaztak. Gyere, repüljünk mi is velük..
Láttam, hogy Laci pupillái is kitágultak, magához húzott ... A bútorok
mozogni kezdtek, majd eltúnt a szoba, erdőben voltam, fa lettem, ki
abálni szerettem volna, repülni, repülni ... Apuhoz, anyuhoz.

A másnap iszonyú volt, és hányszor már azóta. Kiszáradtam, a
nyelvem helyén kő volt, égett a bőrörn, a szívem majd kiugrott a he
lyéről. De legközelebb megint lenyeltem. Zöld bogarak másztak elő a
falból. Utálkoztam és vágyakoztam. Repülni akartam újra és újra.

A nagyanyám csak részegségre gyanakodott. Próbálkozott jó
szóval, szidott. Hiába. Egyik nap összepakolta a holmiját, vissza
költözött ide. Akkor még fél év volt hátra az érettségiig. A suli
ban elnézték a hiányzásaimat. A legtöbbször nagyanyám betegsé
gére hivatkoztam. Hitték, nem? Rám hagyták. Végtére is szegény
árva voltam, a jegyeim nem romlottak. De azt már nem nézték el,
hogy a rendőrség kinn járt az iskolában, utánam érdeklődtek,

mert Laciék belekeveredtek egy recepthamisításba. Hát még ha
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tudtak volna a többiről is, arról, hogyan szereztünk pénzt az
»anyagra« olykor-olykor! Szóval engem is kihallgattak, de meg
úsztam. Akkor megijedtem, kirohantam nagyanyámhoz, bocsás
son meg, költözzön vissza, mert szükségem van rá. Az iskolából
így is eltanácsoltak, de legalább - tekintettel anagyanyámra 
nem szóltak a gyámügyiseknek. Gondolom, nekik ez volt a ké
nyelmes, menjen a fekete bárány.

Eléggé összefolynak a dolgok, fáradok. De azt még el kell
mondanom, hogy amikor a nagyanyám beteg lett, egy időre ab
bahagytam a bogyózást. Iszonyú volt. Úgy szenvedtem, hogy rni
re meghalt a nagyi, már teljesen tompa voltam. Azt mondták: a
szövódrnényes influenza vitte el. Tudtam, hogy én okoztam a ha
lálát. Köszönöm Atya, hogy segített elrendezni a temetést. Tu
dom, azt hitte, hogy a bánat viselt meg. De én föl se fogtam,
hogy mi történik velem, a kábulat hiányzott. És újra kezdtem. Öt
ven-száz forintokért kaptam egy-egy bogyót. Laci már kemény
droghoz is hozzájutott. Volt, hogy maga hozta be külföldröl, d-e
legtöbbször itt vette meg drága pénzért. Eleinte csak az értéke
sebb holmikat adogattuk el a lakásból, majd jószerivel már csak a
csupasz falak maradtak. Időközben lezajlott a hagyatéki eljárás,
enyém lett ez a kis ház, eladtuk tehát a lakást. Ideköltöztünk. La
ci néha hetekre eltűnt, megváltozott, gyakran volt agresszív, s
minden semmiségért megvert.

Ma délután, mikor hazajött, úgy be volt lőve, hogy ilyennek még
nem is láttam. Honnan volt pénze a drogra? Kérdeztem. erre úgy
nekem esett, hogy azt hittem, ott halok meg a kezei közőrt. Az
egyik szemem bedagadt, kiesett két fogam. Egyébként is rosszak a
fogaim, csikorgatom őket, mikor belövöm magam, tönkrementek.

Végignéztem a lerobbant házon, takarítani kéne, elkergetni a
polipokat a kertből. Laci is elrohant, most nem látom hetekig. Be
lenéztem a tükörbe. Húszéves rnúltam, ötvennek látszom. Semmi
vagyok, menthetetlen. Laci itthagyta a kis csomagját. Nagy érték!
Vannak, akik ölnének érte. Én csak megeszem. Ettelek volna
meg... Ez egy versből van, ki is írta? Nem tudom. Sarolta nem
készült. Utálom ezt az arcot a tükörben. Hát elvarázsolom..."

Az idős pap sápadtan tette le a [űzetei. Lelki szemei előtt megjelent
egy egyszerűen öltözött, hatvan körüli asszony, amint tízéves unokáját
kézen fogva jön a vasárnapi szentmisére. A kislány haját kép szép copf
ba fonták, bennük hatalmas masnik, mintha két fehér pillangó röppenne
a lányka után. Mit tegyen? Kiabálja azoknak a szülőknek a fülébe, akik
nem haltak meg egy kamion alatt, hogy fogják szorosan gyerekük kezét?
Muiassa meg a kusza sorokat a botránytól félő iskoláknak? A túlterhelt
tisztviselo"knek, akik a paragrafus betűje ezerint végigcsinálják a hagya
téki eljárást, de nem veszik észre az előttük reszkető, verítékező, a drog
elvonástól félájult embert? Nincs válasz. Imazsámolyához lépett, letér
delt, s csöndben lehajtotta fejét.
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