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Ennyi évtized távolából kitisztulnak a képek. Most már nincs két
ségem/ semmi szándékosság nem volt abban, hogy a későbbi szín
darab két buffo szereplőjét összehozták egymással. Engem akkor
még nem lehetett reálisan értékelni, sem kifejezni nem tudtam ma
gam eléggé, sem elengedni, vagy lazán és természetesen viselkedni,
csak a felszínt érzékelhették, amit hajlandó voltam megmutatni, s
az akkor még igazán nem ígért sokat. Walter Maréze és Páter Se
verin számára egy kedves, beteges kisfiú volt, akit valaha kereszt
víz alá tartottak, és akit nyilván holtig mindenkinek ajnározni kell,
ő sem ígérhetett szenzációt, aligha lehetett szándékos akkor még a
párosítás, nem volt a reggeli utasítás mögött más, csak a szükség:
egy vidéki unokaöcs érkezését várják - a házbeliek elfoglaltsága
úgy alakult, hogy a fiúért senki sem tud érte menni. Kevés infor
mációm volt a rokonról, annyit azért tudtam, három Müller testvér
van, Maréze, a Páter és ennek a fiúnak az apja, a cipőgyáros, Walter
képe egyébként Maréze íróasztalán állt, bérmálása napján készít
hették/ nem volt lelkesítő látvány, nem mutatott ünnepi ragyogást,
inkább kelletlenséget rögzített agyonretusált kamaszarca, ujjai kö
zött még a szalagos gyertya is búsnak hatott, nem diadalmasnak.
Walter itt tölti a nyarat, jelentette be reggel Maréze. Az atyát nem
lehet ilyesmivel terhelni, a személyzetből kívülem senki sem moz
gosítható, ma plusz munkát végez mindenki, a festők, mázolók
nem készültek el, én hozzam haza, illetve fogadjam Waltert.

Szóval a hajdani áldozó jön, a rejtelmes figura. Sokat tűnődtem
rajta, miért nem egész alakos kép ábrázolja ezt a Waltert, én any
nyi kisfiút láttam otthon a fényképészek kirakatában ünnepi dísz
ben/ egyről se készült csak portré/ dehogy engedték el a szülők

azt a lehetőséget, hogy az ünnepeltet ne hosszú fátyollal vagy a
csontos gyerektérdeket életükben először viselt felnőttes pantalló
ban örökítsék meg. Fel kellett volna figyelnem persze arra, itt hi
ányzik a sablon, tehát lehet valami szabálytalanság, én nem fi
gyeltem/ hol volt még akkor belőlem a később életmentő gyanak
vás vagy a megfigyelés gyakorlata. Nem értettem ugyan, hogy
egy fiatalembernek - egyébként senki sem jelezte nekem az élet
korát - minek díszkíséret, mikor a várost nyilván ismeri, a pá
lyaudvar mellett ott van a Stadtbahn lejárata, ha az nem elegáns,
a taxiig csak elhurcolhatja a pakkját egyedül is, dehát mindegy.
Nem sokat törtem rajta a fejemet, elrendeztem magamban az
ügyet, a rokon a Sieglind-féle kiválasztottak közé tartozik, velem,
való igaz, eleve tisztázták, mikor megegyeztem Marézével, nem
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válogathatok a munkák között, azt végzem. ami éppen indokolt.
Mikor útnak indultam, Anton a pincében volt az asztalosokkal,
gyalulták az ó-épületben megvetemedett régi ajtókat, Paula fent
súrolt, nem intett utánam senki, egyébként miért tette volna, a lé
nyeget már tudtam. Maréze megmutatta, ha netán nem volna
elég a kép emléke, miről ismerem meg az unokaöccsöt, náluk
minden családtagnak egyforma felszerelése van mindenből, ami
bőrből készíthető. Azonosak a kofferek is, nézzem meg, milyen, a
bőrre szerelt bőrmonogram körül csinos fehér bórparipák üget
nek. Hát ezt aligha lehet eltéveszteni.

Az állomásig villamoson kellett mennem, taxi csak attól kezd
ve járt, ha Walter megjön. Őrjöngött a szokatlan nyári forróság
ezen a különös nyáron, egyébként későbbi útjaimon is mindig el
csodálkoztam, hogyan tudták sötét falaikkal átvenni ezt a nyári
izzást a százados épületek. Sose zavart a hőség, felőlem két égi
test tüzelhetett volna odafenn, sarkaim nyomot hagytak az olva
dó aszfaltban, nem éreztem, csak az örömet. Hát végre elen
gedtek kíséret nélkül, nem érzik már, hogy gyámoltalan vagyok,
irányításra szorulok, micsoda boldogság! Hamarabb odaértem az
állomásra, mint terveztem, de ennek is csak örültem, igazán alig
volt valami látnivaló a második világháború előtti bús Südbahn
hofon, de nekem minden, ami a vasúthoz kapcsolódott, maga
volt a csoda. Gyerekkoromban közel éltünk a debreceni nagyállo
máshoz, hányszor találtak meg, mikor megszöktem hazulról, nem
is a pályaudvaron vagy a peronon, de a sínek felett, a Homok
kertnek nevezett városrész irányában átívelő primitív felüljáró hi
dacskáján, ott leselkedtem a korlát vaselemei között és bámultam
a vastag szürke füstöt, nem voltak akkor még villany meghajtású
vonatok. Néztem a kifutó vagy közeledő szerelvényeket, nem
bántam a füstöt, mint orvos a szívdobogást, figyeltem a vonatok
mozgásának lüktetését, otthon sokáig nem jöttek rá, hogy nem a
távozás vágya, hanem annak ellentéte űz ki a hídra, én félek at
tól, hogy valaha el kell jönnöm a szülővárosomból, apámék mel
lől, és nem találok majd vissza soha többé. Pszichiáterre tartozott
volna, ha az én kicsikoromban már divat a gyermeklélek titkai
nak bogozása, miért riasztott annyira saját jövendőm, ma már azt
hiszem, egyszeruen csak konzerválni szerettem volna azt, amit
akkor éltem, az otthon biztonságát, anyám keze érintését, megál
lítani az időt, kivédeni saját valamikori sorsomat, ami úgy riasz
tott, hogy valahol vonzott is, s aminek érzékeltetésére ugyan ho
gyan ismerhettem vagy tudhattam volna szavakat, csak szűköl

tem egykor bekövetkező felnőttségem és annak következményei
rémétől azon a rozoga hídon, amelynek elemeit úgy széttépte a
második világháborúban a szőnyegbombázás, hogy az alkatré
szek a távoli városnegyedek háztetejéig repültek, és úgy hevertek
a megszaggatott padlástereken, mint leterített mesebeli óriásma
darak.
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Nekem a bécsi pályaudvar akkor a nagyvilág volt, dehogy vet
tem észre, milyen szegényes minden kis díszlete, izgatott voltam,
felsőséges. hiszen végre komoly feladatot kaptam, hazairányítha
tom Maréze unokaöccsét, aki nyilván kellemes fiatal férfiv á idő

södött azóta, azt reméltern, szuggesztív lény lesz és megnyerő

külsejű. Testem, egész mivoltom már készen volt a szerelemre,
ilyen tekintetben érettségiig valóban megértem, a játékok korsza
ka lezárult, most már nem óhajtottam kitalált kapcsolatokkal őrjí

teni a kömyezetemet. Nyár volt, gyönyörű és veszedelmes, én a
vendég érkezésétől vártam a megoldást, a váratlan, a brutális, a
rám csapó, nem irgalmazó szerelmet, amelynek édesében kell a
keserűség, hiszen hogy éljem akkor át azt, amire gyerekkorom óta
folyton vágytam, az az összeütköző indulatok szikrázásában ki
alakult, majdnem eleve reménytelen, esetleg csak veszedelmet
vagy gyötrelmet ígérő tragédiát, amire szintén igényt tartok. Itt,
ebben a képzelt kapcsolatban Walter Müller és magam között,
akiről semmit nem tudtam, ígéretes volt a vágyott konfliktus is: a
fiú Maréze gyáros-testvérének a gyereke, akkor csak katolikus le
het, és mindjárt szenvedhetünk is, mert én ugyan el nem hagyom
a hitemet, feltehetőleg Páter Severin unokaöccse sem, és ha még
is, azonnal vége a vágynak, mert miféle férfi az, aki képes a hite
hagyásra, még ha az én kedvemért tenné is. Nem, hiába éledne a
szerelmern, azonnal megölném önmagamban, aztán csak szen
vednék, a férfi férfi legyen, szilárd, akár személyes káromra is.
Szigorú voltam, nagyon fiatal, se magam, se más számára nem
tűrtem volna koncessziót.

Vártam hát, és elengedtem rettenetes vivőerejű fantáziámat,
magamban azt ismételgettem, én most valami nagy fordulat ré
szese leszek, ez a nyár nem akármilyen nyár, nekem most hozza
el az életem az életet. Nem tudtam én ezt csak érezni, se magya
rul, se németül nem ment volna a fogalmazás, de maga az az ér
zés világos volt, életkoromon túlmutató magam-ismeretére val
lott, mikor azt kívántam a sorstól, ne tévedjen a műfaj meghatá
rozásánál, ne hozzon rám idillt, adjon valami mást, akár tragédiát
is, az idillt nem nekem találták ki, én ügyetlenül mozognék a ber
kek lágy füvén a barikák között, és hasra esnék a szalagos pász
torbotokon. Az én hátterern nem lehet ibolyás rét, Böcklin festé
szetét jól ismertem, valami olyan színpadot kívántam magamnak,
mint amit képei mutatnak, ciprust és fekete árnyékot, a mögötte
megvillanó női figurát, aki azonos velem, és int valaminek, ami
nek nem tudni a nevét, és közben zizegnek a ciprusok és kivillan
a víz, ami nem patak, de tó, csendes és nagyon hideg, egyetlen
sugárnyi fény csúszkál rajta, az se mindig, csak ritkán, de akkor
olyan erős, mint a hegesztőláng és olyan tüzes, mint a láva. Én
mindig mindent láttam, amit akartam, ez az átok-áldás pici ko
romtól kísért, és kétes ajándék volt, mert ha erőt vett rajtam, és
megelevenedett belső látásom előtt, amit elképzeltern, felvisítot-
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tam a ház vagy az utca nyugalmát. Akkor, ott a pályaudvaron azt
éreztem, nagy sárga oroszlán ül a vonat tetején, már tudatják a
vasúti jelzések a közeledését, én meg érzem aszagát, vadállatszag
van, amely barlangot, vért, széttépett friss húst és csontmaradvá
nyokat idéz, kivédhetetlen, félelmes, gyönyörű, és a veszély úgy
hozzátartozik, ahogy foszforos nagy szeme. Most érkezik az éle
tem - éreztem zavartan és elragadtatva, csordultig riadalmas re
ménnyel, jön Maréze unokaöccse, és hozza a jövőm egy darabját,
a nyitást, nem a háromfelvonásos darabot, csak a kezdetet, ami
kor a zenészek hangolnak, de ez már azért az a jövendő, amitől

valaha úgy féltem. Jön az oroszlán és nagy karmai között a fogva
tartott szerelem, a szépséges és veszélyes fiatalság.

A vonat majdnem ott volt már előttem, de csak majdnem,
majd megölt a dinamika hiánya. Valamit tennem kellett, rögtön,
azonnal, oldani a külső és belső görcsöket. Előkaptam a táskám
ból egy schillinget, és rohantam az automatához. Az automata az
én nagy bécsi titkom volt, a vastyúk, amely - aki - egy sch il
lingért felkukorékolt és kidobott testéből egy vastojást, amelyben
mindig volt valami váratlan ajándék, és amelyet én kineveztem
jövendőmondónak, úgy képzeltem, aszerint, amit benne lelek,
alakul ez vagy az, most például maga a várt szerelem. A kukoré
koló jelzés akkor hangzott fel, mikor már elért a fülemig a köze
ledő szerelvény lihegése, a gép kidobta a vastojást, majd letört a
körmöm, míg felfeszítettem, mindig nehezen nyílt, de soha eny
nyire, és soha nem is volt benne még ilyen sajátságos ajándék. Ta
láltam a tojásban egy még kisebb tojást, az is vasból volt, mikor
azt feszegettem szét, újabb tojás volt benne, s ahogy azt is szét
boncoltam, leltem egy negyediket, végül a legutolsó, az ötödik
ajándék már szétszedhetetlen, bonthatatlan, babszem nagyságú
vastojás volt, sima, festetlen, tárgyilagos, tömör. Néztem, a vas
tyúk misztikus üzenetei közül egy se volt ilyen tébolyult. Ez lesz
a szerelem? - kérdeztem magamban az automatát - ezt szánja
nekem a jövendő, a valamit a valamiben, ami a végén önmaga,
de immár nem elemezhető? Közben beérkezett a régimódi,
messze vidéket megjárt vonat is, mihelyt megállt, elhelyezkedtem
abban a szögben, ahonnan leginkább remélhettem, hogy megis
merem a hajdani bérmálkozót, sokáig vártam, aztán végre felfe
deztem. Először nem őt, elsőnek a koffert, az ereszkedett alá a
vonatlépcsőn - valóban nem lehetett meg nem ismerni -, aztán
megjött ő maga is. Ketten tartották karjánál, könyökönél fogva,
úgy segítették le nála idősebb, jóarcú férfiak, a földön óvatosan
elegyengették kicsit megbicsaklott lábait a járógépben. Eleinte fel
se fogtam, mit élek át, csak bámultam a koffert és a mozgásra
alig képes lovagot, akitől a nyár lángolását reméltem, és akit,
mint egy sétabotot, egy villanypóznához támasztottak, még a lá
bát is megerősítették a nekidöntött kofferrel, aztán otthagyták,
hogy valaki hazaszállítsa. Csak álltam, zsibbadt volt a lábam, a
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kezem, a gondolataim is zsibbadtak voltak, időbe telt, míg annyi
ra összeszedtem magam, hogyelindulhattam az egyre zavartab
ban körbepillantó, nálam minden deformáltsága ellenére is észre
vehetően fiatalabb fiú felé, és fals vidámsággal azt tudtam kiálta
ni: Isten hozta Bécsben, Müller úr! Én tizennyolc voltam ezen a
nyáron, Walter, mint utóbb kiderült, tizenhat, akkori érzésem sze
rint a fiam lehetett volna.

Megdöbbent, ami természetes volt, hiszen ismerőst várt, nem
egy pirosruhás ifjú máglyát, aki merkurbokákon futott felé, és aki
még ebben is tapintatlan volt, hogy száguldott. Én csak futottam,
minden hazugság volt rajtam, a nevetésem, a derűrn, a bizton
ságom, hiszen iszonyúan féltem tőle. A fiút nyomorúsága találé
konyabbá és társaságbelibbé érlelte, ő oldotta fel végül is a fe
szültséget, ő mondta el helyettem, hogy ezek szerint nem értek rá
otthon értejönni és igazán milyen kedves, hogy én itt vagyok, és
mégsem kell egyedül átélnie az érkezés pillanatait. Gyönyörű né
metet beszélt, választékos, nagyon művelt emberek nyelvét, meg
is háláltam neki, mert azonnal megsértettem. Felemeltem a kof
fert, az lerántotta a vállamat, Isten tudja, mivel rakták meg, de
iszonyú súlya volt, nem bírtam tartani, letettem és ő nem tudott
segíteni. Én is elpirultam, ő is, ő sötétebbre, fájdalmasabbra, szé
gyellte magát, saját tehetetlenségét, de megint csak ő intézkedett,
hordárért kiáltott, és szólnia se kellett a taxinál, ahová végül is el
jutottunk, mert sofőr, hordár észvesztve segített neki, csak én vol
tam merev, és nemcsak azt éreztem én, az ép, hogy becsaptak és
megsértettek, de azt is, hogy haragszom. Évekkel később, mikor
beszéltünk erről Walterrel, a fiú nevetett, magához húzta a feje
met, megcsókolt és megmagyarázta, egyszerűen csak féltem. Min
den ép fél a nyomoréktól, közölte olyan nyugalommal, mintha
azt mondta volna, minden hal eleme a víz.

Az úton nagyokat hallgattunk, egyszer szóltam hozzá össze
függőbben. amikor megpróbáltam elmagyarázni, a házban jelen
leg mindenkinek más dolga van, én viszont az Aviláneum alkal
mazottja vagyok, lakásért és ellátásért nyelvtanfolyamot végezhe
tek ingyen, ma az volt a munkám, hogy őt fogadjam, a tenniva
lóm naponta változik. Némán hallgatott végig, mint akit nem ér
dekel sem indoklás, sem magyarázat, csak ült mellettem. Óvato
san megnéztem oldalról, nagy szőke sörénye volt, dús haja, mint
Marézének meg a pátemek, a teste meg, mint valami mitológiai
csoda, valahogy két részből állt, a derékvonal tagolta így, attól
felfelé túlságig fejlett volt a karja, válla, nyilván az erőfeszítéstől,

amivel teste alsó részét segítette, övön alul sorvadt, vékony, majd
nem gyerekes lábát egybetartotta és mozgásra képessé tette a já
rógépe. Szeme szép lett volna, csak valami megállíthatatlanul szi
várgott belőle, nem undorító volt ez a víztiszta váladék, mégis
azt éreztem, megöl a szégyen, ha csak rá kell néznem erre a fiúra.
Kölyök még, amúgy is reménytelen lett volna arra a célra, amire
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SZŰGYI ZOLTÁN

álmaimban beterveztem, hát még így, Uramisten! Tudtam, sem ő

nem felejti el első találkozásunkat, sem én.
A házban mindenesetre mindenki hozzá futott, a munka abba

maradt, a vénasszonyok, Frau Doktor, Frau Konzul ölelgették.
Maréze csak megpaskolta az arcát, de sugárzott, Walter Paulát
köszöntötte a legmelegebben, gondoltam, jó, öleigesd, Paula pú
pos, vele nyilván tudsz csevegni is, előtte nem fogsz elpirulni.
Rohantam fel a szobámba, letenni az ünnepi ruhát, erre figyel
meztethettek volna, ne öltözzem ennyire parádésan, ha már a
magam eszéből nem tellett, dehát nem szólt nekem senki. Mikor
beakasztottam az átverejtékezett selymet, megzörrent a zsebében
a tojás. Ó, édes Istenem, a jel, amit mindig várok, a jövő, amely
tudom, hogy egyszer visszajelez! Egy tojásban a titok és a titok
ban Walter Müller, akitől én a csókot reméltem és a tűz-szemű

bécsi nyarat! Walter Müller, a kentaur, a mitológia vicce! Sírva fa
kadtam, annyira szégyelltem magam, hogy dühöt érzek és csaló
dást és sértődöttséget, és nem tudok felfedezni magamban egy
szemernyi részvétet vagy irgalmat sem. Hát ki vagyok én volta
képpen, miféle szörnyeteg, ha más nem jár az eszemben, mint a
csalódás, miféle nyár lesz ez, amely a herceg helyett egy nyomo
rék suhancot hozott, akinek csepeg a szeméből a váladék?

Verslét
mafelástam
a kertem és
ez
volt a vers

tegnap a meggyfa
metszésének
versét
végeztem el

már tudom:
holnap majd

véremmel
versként

öntözöm
a földet
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