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1962·ben született Buda
pesten. író, szerkesztő.

Októberi felhóK
Nehézkedés
Reggelente a tér túloldalán zajló építkezés zaJalra ébredek fel.
Amikor - még az ágyból - kinézek az ablakon, látom, hogyan
dolgoznak a daruk; mozdulatlanok, miközben a drótkötél megfe
szül a csévéléstől, aztán váratlan gyorsasággal fordulnak át,
könnyedén és gyorsan, akárha élvezetből tennék.

Most azonban a közelebbi vasszerkezet leáll. A fülkéből felka
paszkodva egy ember araszol a daru végéhez, hátra, ahol a be
tonsúlyok vannak. Óvatosan, de magabiztosan mozog, szinte sé
tál, láthatólag nem először megy végig a keskeny vasjáraton.
Nyilván a darukezelő lehet. Amikor kiér a betontömbökhöz, ko
mótosan nekikészülődik, körbenéz, nyújtózkodik, aztán kigom
bolja a nadrágját, és vizelni kezd.

Ott állt, fent, vagy harminc méter magasan, egy vaskorlátnak
dőlve, és a betontömbökre vizel.

Alatta meg a háztetők, a fák, a játszótér, a város, szemetel a
sárga eső.

Távolság
A Teréz körúton a patika előtt parkoló autóban zsemlesárga
labrador ül a vezetőülésen. Olyan a színe, mint az október eleji
napsütésnek. Mozdulatlan, fegyelmezett. Közelebbről látszik csu
pán, hogya véknya idegesen remeg. Magasra emeli az orrát, így
nézi a párás szélvédőn át az utat, csak néha-néha hunyorog, ahogy
egy-egy autó elhúz mellette, a gyalogosokra ügyet se vet.

Megint füst
A néptelen sikátorban egy még éppen csak meggyújtott cigaretta
füstöl az aszfalton. Az utca kihalt, az aszfalt foltos és repedezett, a
cigaretta hosszú és, nem értek hozzá, nyilván valami drága fajta.
Ez látszik rajta. És a füst egyenesen száll felfelé a falak közott. fel
az árnyékból, mintha fénycsík volna, kék színű fény.

Egy ember
Fiatal, hosszú hajú férfi, aki váratlan helyzetekben idegeneket kér
meg arra, hogy segítsenek: írják le a mondatokat, amelyek az eszé
be jutottak. Nem tud írni, mondja, mutatja a kezét is, mintha ami
att lenne, nem tudok.

Akik segítenek neki, azt hiszik, hogya férfi gondolatait men
tik meg a feledéstől - holott ő a kézírásukat gyűjti össze, s a
kézírásokkal azokat a váratlan helyzeteket őrzi meg, amikor a
kérését az idegeneknek elmondta.
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Dél után
A kora délelőttől a délután végéig tartó néhány óra, amikor gyen
géd melegséggel süt a nap. Álmos és kedves az utca, sárga fények
a falakon; délutánra vörösesre válnak. A téren szinte napok alatt
rozsdásodtak meg a levelek, az estefelé feltámadó szélben cso
mókban hullnak a még friss zöld fűre. Mintha egyevezőit,vitorlá
ját, motorját vesztett kis hajó billegne a fodrozódó vízen, olyan jó,
olyan gazdátlan és olyan sehová nem tartozó, olyan jó ez az idő.

Utazás
J., ahogya fiáról beszél. Tizenkét éves, és az a szenvedélye, hogy
útvonalakat tervez a város távoli pontjaira.

Kerülés, így hívja ezt.
A térképet nézegeti, a buszok, villamosok tábláit, majd össze

állítja, és soha nem is felejti el a különféle útiterveket. Mi több,
egy-egy pont elérésére több változatot is készít, aszerint, hogy
mekkora lehet a kerülés. A szülei akkor szereztek tudomást er
ről a szenvedélyéről, amikor a fiú már kezdett gyanúsan sokáig
elmaradni iskola után.

Kerültem, bökte ki nagy nehezen a faggatózásra.
Miért?
Mert jó.
Akkor napokig kísérgették újra, mint hajdanán, amikor még

nem merték egyedül elengedni. Mostanra visszaállt a bizalom, a
kerülés pedig afféle jutalommá, kikapcsolódássá vált. A fiú, ha
engedélyt kap rá, elmehet. Ilyenkor villamosra, buszra ül, attól
függően, mennyi ideig utazhat. Kibámul az ablakon, megjegyzi az
útba kerülő utcaneveket, a csatlakozó villamos, troli és buszjárato
kat. Nyáron, amikor üdülni volt a család, elég volt egyetlen út az
idegen városon keresztül, s már ott is összeállította az útvonalat.
Egyébként nem csak a valóságban utazik: kérdésre villámgyorsan
fújja az útvonalakat, az átszállási lehetőségeket. Ez a legkedvesebb
játéka. Ilyenkor láthatólag újra élvezi a már megtett kerüléseket,
és előre élvezi a majdani, jutalomként bekövetkező utazásokat.

Amúgy keveset beszél - ha társaság adódna, ha teheti, in
kább félrevonul, szóba se áll senkivel.

M. meséli
M. mesél az unokaöccséről, egy kisfiúról, aki folyton betegnek
érezte magát. Szenvedett, igazi szenvedéssel, minduntalan fájdal
mai támadtak, fejfájás, hascsikarás, köhögés. Hordozták sokfelé,
az iskolából is sokat hiányzott, egyik baj szülte a másikat.

Végül egy orvos elmagyarázta nekik, hogya betegségeknek
nincsen szervi oka, a kisfiúnak nem fáj valójában semmije,
mindössze képzeli a gyötrelmeket.

Ezt így hívják orvosi néven: hipochonder, mondta akisfiúnak.
Olyan ember, aki betegnek képzeli magát.
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A szülők megnyugodva vitték haza, nem számítottak arra,
ami következett: a kisfiú állapota lényegesen rosszabbodott. Be
teg lett ugyanis, mert megtudta, hogy ő valóban beteg: hipo
chonder.

Hallás
"Folyton lefejtette magát a koráról. Az időről, amiben élt."

Evidencia
A társaságban, ahol az ideje nagy része telt nap mint nap, egyre in
kább kívülállóvá lett. Nem rekesztették ki és ő se fordult el a többi
ektől; egyszerűen csak mind több lett az olyan beszéd, mind több
lett az olyan emlék és élmény, amiben ő már nem akart és nem ka
pott részt. A kezdetét visszaidézni nem tudta, noha idejekorán fel
ismerte, hogy egyre visszataszítóbbnak látja a többieket, sőt, már
valósággal gyűlöli őket.

És hogy aztán mitől és miért változott meg hirtelen minden?
Erre sincsen válasz.
Szeretni kezdte őket, s ettől szeretni kezdték őt.

Talán éppen a nosztalgia tette? Lehetséges.
Boldog lett, megmagyarázhatatlanul boldog, és nem is számí

tott már, mikor fordult át vonzalomba az undor, szeretetbe a
gyűlölet.

Feladta önmagát, soha nagyobb élvezet.

Hajnal
Mostanában újra felébredt hajnalonta.

A félelem ébresztette fel; félt attól, hogy mint oly sokszor,
majd a félelemtől izzadtan, levegőért kapkodva fog felébredni,
aztán meg dobogó szívvel, riadtan, mégis kábán fog forgolódni,
látja magát az idő hatalmas fekete kapuja előtt, hallja maga mö
gött a döndülést, fölötte egy kút, újra és újra, mint valami dobo
gás, zuhanás, zuhanás, zuhanás.

Tűz

Mi a jó?
Az a pillanat, amikor a kályhába gondosan bekészített papír
lángra kap, egy töredék pillanatig füst, aztán kibújnak a lángnyel
vek, és már megfeketedik, pörkölődik a fölé rakott gyújtós, de még
nem gyulladt meg, látom a kályhaüvegen át, még nem ég, csak pör
kölődik, s fölöttük várakoznak a nagyobb, erősebb tuskódarabok.

Az például jó.
Hogy mindjárt, mindjárt ég a tűz.

És jó az a pillanat is, amikor már csupán a vörös parázs izzik,
és a közepén mintha olvadt arany volna.

Az is jó.
Egyre közelebb a forró üveghez.
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Otthon
A sétálóutca mindkét oldalán felszerel ték már az új kandelábere
ket, kész a díszburkolat, és elültették az örökzöldeket is az újon
nan körbekerített ágyásokba. Reggelente zöld utcaseprő trakto
rocska döcög végig a köveken; a tegnap esti és a hajnali
kutyaszartermést gyűjti be.

A sétálóutca végénél tornyocskás, légkondicionált hotel csil
log, alkonyatkor villanykörte-füzér villog az ormain. Vele szem
ben a ház aljában már kicserélődtek az üzletek. Nemrég még
raktár, festékbolt volt, most népművészetiüzlet, teakülönlegessé
gek boltja, magánorvosi rendelő. Egyedül a Rocky söröző tartja
magát. Pontosabban Rocky sörbár. Füstösbarna az ajtaja. Állító
lag nem is olyan régen ez volt a helyi mindennapokat uraló
központ: itt tartották egész napos fogadóórájukat a környéket
irányító kopaszra nyírt, kigyúrt testvérek, az asztaloknál lebzsel
tek az embereik, itt lehetett munkát kapni, itt lehetett rendezni a
vitás kérdéseket.

Most reggelente és esténként a törzsvendégek kiállnak az ajtó
ba és nézik, hogy szemközt, alig tíz méternyire miként folyik az
élet a plázának nevezett hotelban. Nézik, ahogy megjönnek a ha
talmas turistabuszok, többnyire olasz és spanyol felségjellel, lon
dinerek kapkodnak a bőröndökért, kerekes kiskocsik várakoznak.

Aztán nézik, ahogya turisták kiállnak a hotel üvegfala mögé,
vagy leülnek a terasz kávéházába, és onnan bámulják a Rocky
sörbárt, onnan nézik, miként élnek a helyi emberek.

Közöny
Az az öntudatlan boldogság, az a semmit nem gondolás, semmit
nem akarás, ami séta közben adatik meg. Az, amiről Camus ír a
sportolás kapcsán: csak és csakis a test, az automatikus működés,

és semmi gondolat.
Délelőtt a sárga fényben.
Napközben, az átmelegedett aszfalton.
A langyos kő a cipőtalpon át.
Már lement a nap, de még nincs igazán alkonyat se, meleg

van, párás és langyos a levegő, én meg csak sétálok, a folyón át,
sétálok csak, a fák felé, sétálok egyre tovább.

Emlék
A klasszikus történetek sora a szekrény rejtett fiókjáról, a meglazí
tott csempe mögötti lyukról, a meg-megmozduló padló alatti
üregről, a kihúzható tégla titkáról, a kép mögötti ajtócskáról, s per
sze a bennük rejtőző hajdan olyan fontos, mára kissé nevetségessé
vált emlékekről, tárgyakról, iratokról.

A közhelyek, miket megnemesít az idő.

Milyen kár, hogya nevetségessé válás a tárgyakat, az embere
ket és az emlékeket is elkerülhetetlenül utoléri. Fiókban lakni.
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Az volna jó. Titoknak lenni. Az volna jó. Tégla mögött, a megla
zított csempe rejtekében, satöbbi, satöbbi.

Látta
Azt mondja, látta egy alkonyatkor, hogya fák alól az árnyékok, s a
bokrokból a homály miként tapadnak össze, igen, látta, hogy az,
amit addig egyszerűen sötétségnek gondolt, miként öltött alakot,
egy régről ismerős, összetéveszthetetlen alakot.

Látta, ezt mondja, majd csendesen teszi hozzá: de nem volt
ereje, hogy elinduljon felé.

Cetkekban
Azt mondja, hogy már vagy egy éve lakott abban a lakásban, már
vagy egy éve járkált a szobákban fel s alá. Egy reggel észrevette,
hogya hallban, ebben az ablaktalan, félhomályos, csupa ajtó helyi
ségben, ahol egy tálalószekrény támaszkodott a falhoz és egy
hosszú asztal s a hozzá tartozó hat szék terpeszkedett, alig hagyva
valami helyet az át járásra, észrevette, hogyahallban megjelent
egy fénycsík. Mintha csak a reggeli nap fénye volna. Mintha egy
résen, egyablakocskán, egy lyukon át besütne a nap. Csakhogy a
hallnak nem volt ablaka, s akárhogy kutatta, nem lelt olyan rést,
ajtót vagy lyukat, amin át a napfény utat találhatott volna. Ide, a
megbarnult parkettára. az asztalra a hat székkel, a tálalószekrény
re. Nem értette. Papírlapokkal. pulóverekkel próbált árnyékot vet
ni, hogy kikutassa a fénycsík eredetét. Nem sikerült. Függönyöket
húzogatott, az ajtókat nyitogatta. Hiába. A hall árnyékos volt, ho
mályos, ablaktalan. És reggelente a sárga fény felragyogott, a leve
gőben táncoltak a porszemek, de nem lehetett megérteni, hogy
honnan, s miként jön a napsugár. Egy fénycsík, jó tenyérnyi széles,
ahogy végigvándorol a szobán, faltól-falig.

Aztán, mesélte, talán egy hét múltán felhagyott a kísérletezge
téssel, felhagyott a kutatással.

És minden reggel kiült a hallba, a megbarnult parkettára. az
asztal mellé, a hat székhez, a tálalószekrényhez. és várta, hogy
feltűnjön a fény.

A porszemek.
Aztán meg csak nézte, nézte, egészen belekábult.

Türelmetlenség
Azt mondta, akkor már csak késő délutánonként fogta el valami
ideges, várakozó türelmetlenség; sokkal inkább bizonytalanság és
keserűség, semmint tenni vágyás. Különben is, rendre hamar meg
nyugtatta magát azzal, hogy kisvártatva este lesz.

Talált tárgy
"Fran<;ois de Civile normandiai nemesember egy száz főből álló
csapat kapitánya volt Rouenban, amikor a várost IX. Károly ostro-
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molta. Ez idő tájt huszonhat éves volt. Az egyik ütközet végén ha
lálos sebet kapott, belezuhant az árokba, az utászok pedig egy má
sik holttesttel együtt beletették egy sírgödörbe, egy kevés földet
szórtak rá. Ott feküdt délelőtt fél tizenegytől este fél hétig, míg
nem inasa kihantolta. Ez valamiképpen észrevette, hogy életben
van, ezért ágyba fektette, s ott is maradt öt nap, öt éjen át, egyetlen
hang nélkül, kábultan, lázban égve, mert a sírgödörben nagyon hi
deg volt. Amikor a várost egy ostrom során elfoglalták, a győztes

csapat egyik tisztjét abban a szobában szállásolták el, ahol Civile
feküdt. A szolgák bevitték egy hátsó szobába, és rádobták egy
szalmazsákra, ahonnan fivére ellenségei az ablakon át kihajították
a trágyadombra. Több mint háromszor huszonnégy órán át feküdt
ott egy szál ingben. A harmadik nap végén egyik rokona - döb
benten látva, hogy még él- elküldte Rouentól egy mérföldnyire,
ahol végre gondoskodtak róla, mígnem egészen felépült."

Azt mondja
Az a látvány, az az érzés, amikor a szikrázó napsütésre kibukva
értünk fel a World Trade Center kilátóteraszára. Illetve még előbb;

az az érzés, amikor a teraszhoz vezető terem oldalánál lenézhettél
a végtelenbe süllyedő ablakokon. A szélcsend, a váratlanul moz
dulatlan, üvegszerű levegő. A kis padocskák és könyöklők, ahol
akár órákig ülhettél, egyre csak a mélységet bámulva.

És most: a mélység, ami van, a magasság, ami nincs.

Levél
Egy pókhálóssá vékonyodott, a facsúcson maradt levél segített
neki; a rajta áttűző napsugarak az erezetet mint valami bonyolult
rajzolatot vetítették a földre. Amikor a kellő pillanatban akiskapa
hegyével a göröngyök közé mélyítette a vonalakat, tudta, ez lesz az
az alaprajz, amiből a kertje a következő tavasztól növekedni fog.

Este
Két megfeketedett százas szög, csak a hegyük csillog ezüstösen, az
egyik a fültő mögül, jobbról, a másik hátulról, az öreglik felől hatol
be a koponyába, valahol baloldalt érnek össze és szikra pattan, csí
pős bűz, és a csikorgás, mintha megfeketedett fogak, vastüskék
egy mákburokban.

Megint
Megint a köd. Alig látni a tér túloldalát. A város hangjait akárha
víz hozná, elmosódottan, de erősen. Az ablak előtti fa csúcsán
kora reggel óta egy rigó ül mozdulatlan. Telis-tele van elsárgul le
velekkel, de még dús lombú a fa koronája, a felső ág viszont csu
pasz, mintha egy szórakozott tenyér törölte volna le róla a folto
kat. Itt ül a rigó. Állok az ablakban és nézem.
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És ebben a reggelben úgy lebeg a köd, mintha számtalan el
múlt reggel sűrűsödött volna össze, úgy, mintha a folyton körbe
forduló idő most megállt volna; hangtalan búgócsiga, amit még
éppen állva tart a lelassult pörgés, tisztán érzékelem, hogy itt
van a középpontja a rigó között és köztem, az ablakban álló el
mosódott alak előtt.

Sínek
Z., ahopy azokról a társairó! beszél, akik végigkísérték ez ideig az
életét. Igy mondja: társak. Es közben önkéntelen int is a kezével,
mintha előre mutatna, egy útra vagy valami távoli épületre, ott a
fák mögött. Azokra az emberekre gondol, akik így vagy úgy már a
gyermekkor óta körülötte élnek. Nem a családtagok, hanem a haj
dani játszótársak, akikből iskolatársak, majd pályatársak lettek.
Fontosak? Megrántja a vállát. Barátok alig-alig. Illetve éppen azok
töltötték és töltik vele most is a legtöbb időt, akik nem a barátai.
Persze nem is az ellenségei.

Hogy kik azok? Kik azok? Kik?
De ő tudja, néz fel a szemüvege fölött, ő tudja, hogy barátai

is vannak valahol. És még csak találkoznia sem kell velük.

Ragaszkodás
Úgy hitte, s mutogatta is, szívesen, kérésre vagy anélkül is, hogya
tenyerében a vonalak éppen egybevágnak a város alaprajzával s a
városban futó főutakkal. Hiszen ezt látni, mondta szaporán bólo
gatva, látni lehet és tudni is, hogy ez egyszeruen nem lehet véletlen.

Megint eső

Reggel van, a szétdúlt ágyra, a párnákra, az összegubancolódott
paplanra szürke fény szivárog. Odafent éppen ilyenek az összeta
padó felhők. Aztán szemerkélni kezd az eső, alig-alig láthatóan,
de állhatatosan. Előbb csak megfényesíti a háztetőket. a járdákat,
az úttestet, majd délutánra már átnedvesíti a falakat is. Csend van,
hangtalanul billennek meg egy-egy esőcsepp súlya alatt a még le
nem hullott levelek.

Hirtelen dudaszó harsan, mintha legalábbis kürt szólna a kö
zelben, majd az újra elömlő csendben egy puha, távoli morajlás
hangjai hallatszanak; vagy a felhők fölött történt valami, vagy itt
lent, a falak között. Vagy a felhők ütköztek egymásnak a felhők

fölött, vagy az átnedvesedett téglákra omlottak rá egy eldugott
utcában az átnedvesedett falak.

És mindeközben a késő délutáni fény.
Október véget ér.
Azok a ki-kibújó sárga sugarak.
Az a - milyen is? -, igen, az az odafentről szemetelő sárga,

langyos sárga eső.
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