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A találkozás
Kifelé menet megbotlott a küszöbben, ez már csak ráadás volt, az
orvos az előbb azt mondta, kell neki a kórházi zárójelentés. Az pe
dig nincs. Bélát legutóbb harminckét nap után exmittálták, ami azt
jelentette, hogy mehet dolgára, ment is, de kint, az utca ideges for
gatagában megszédült, gyalog ment haza, nem mert buszra száll
ni. Zárójelentést viszont nem kapott. Ilyen nincs, mondta a házior
vos, legalább a laborleleteidre szükségem van. Azt mondod, fára
dékony vagy? És gyengének érzed magad? Azt, felelte Béla, és ál
landóan álmos vagyok, csak éjszaka nem, úgy értem, az éjjeleket
olyan félálomszerűállapotban töltöm és forgolódok. Meg eszembe
jut minden. A doktor nagy, lapos arcából fürkésző szürkéskék sze
mek tanácstalanul néztek rá, 6 pedig félmeztelenül ült a széken,
most is álmos volt, tompa, bágyadt és nem érdekelte semmi. Most
sem. Már elsorolta a kórházban szedett mintegy tízféle gyógy
szert, azokat is, amiket a korábbi alkalmakkor rendeltek, elvégre
ötször feküdt bent hosszabb-rövidebb időre, mielőtt végleg elbo
csátották, és mindig valami mással etették. Olyankor beutaló sem
kellett, még létszámban volt, azt mondták, ha rosszul érzi magát,
menjen be, 6 pedig ment, mert szinte mindig rosszul érezte magát.
A Fevarintól viszkettem, tette hozzá, meg a Tegretoltól is, azokkal
hamar leálltak. Az orvos mindegyik gyógyszernél bólintott egyet,
majd elmagyarázta, ezeket azért váltogatják, hogy rá ne szokjon a
beteg, ezek ugyanis ópiátot tartalmaznak. Ópiátot, kérdezte Béla
meglepődve, a depressziót kábítószerrel gyógyítjátok?

Tegez6dtek, közel egykorúak voltak, régóta ismerték egymást,
és nem csak mint orvos és beteg, Bánki doktor felesége és Béla
volt társa valahol, valamikor együtt dolgoztak, amellett hamar
kiderült, hogy mindketten szeretnek sakkozni. Nem a nyerésért,
menteget6zött a doktor Béla lakásán, mert mindig 6 gy6zött, ha
nem a kombinációk szépségéért. Béla unottan játszott, kőzönyö
sen veszített, újabban pedig kerülte ezeket a sakkpartikat. Az or
vos most nem válaszolt a kérdésre, az előtte lévő papírokra me
redt, majd megkérdezte, vissza akarsz menni a kórházba? Akar
a franc, mondta Béla, minek? Otthon is mérgezhetem magam.
Az orvos elmosolyodott, majd azt mondta, ez a gyengeség, fára
dékonyság már a korral is járhat, csak még nem szoktál hozzá,
hány éves is vagy? Ötven, ismerte be Béla kedvetlenül, ötven
múltam. És itt a tavaszi fáradtság, folytatta a doktor, utána jön a
nyár, az ősz és megint tél, telik az idő! És a kórház is sokat ki
vesz az emberből, tette hozzá, vegyél majd valami multivita
mint, az használ ilyenkor. De azzal óvatosan, fickósit! Már neve
tett, Bélának az jutott eszébe, hogy így nézhet ki a viccbéli
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szélesszájú béka, és semmi kedve nem volt átvenni azt a neve
tést. Hány centi vagy, kérdezte késóbb az orvos, miután rendez
te arcvonásait, százhetvenhét. válaszolt Béla, bent mérték. Súlyt
is, mindent. Minden szombaton, meg körömvágás kézről, lábról.
És az mennyi volt, érdeklődött a doktor, mármint a súlyod. Leg
utóbb hatvanhat, felelte Béla. És azelőtt? Mi előtt? Béla nem ér
tette a kérdést, hát mielőtt először befekűdtél, hangzott a válasz.
Hetvenhat, hetvennyolc, mondta Béla, de inkább vertem a nyolc
vanat, mint a hetvenet. De hisz' láttál épp eleget, nem? De, de,
bólogatott a doktor, ám azok a leletek kellenének, tette hozzá,
öltözz fel, elküldelek laborra. Obsz, fordult a mindeddig mozdu
latlanul ülő asszisztensnő felé.

Béla már tudta, az obsz: orvosi beutalás szakrendelésre. ezt is
egykedvűen vette tudomásul, még vállat se vont, bár tudta,
hogy egy pszichiáter ezt is észrevenné, a közönyös reagálást, és
okos következtetéseket vonna le belőle. Nem törődött vele, Bán
ki doktor úgyis tud róla mindent, az egykori falusi orvos min
den tapasztalatával, no meg Béla körül az utóbbi évek során zaj
ló események ismeretében nem okozhatott neki meglepetést.
Tudta, hogy Bélát húszévi együttélés után két éve elhagyta az
élettársa. egy újabb kapcsolatban sem volt szerencséje, politikai
zűrökbe keveredett, ország világ előtt meghurcolták. akkor Co
rinfart írt fel neki, nehogy infarktust kapj, mondta, meg ne halj
itt nekem! Béla nevette. de vastag könyvekbe se kezdjek már,
ugye? Mert nem biztos, hogy megtudom a végét! Nincsenek
már vastag könyvek, mondta akkor az orvos, csak a Biblia, az
van? Van, felelte Béla, és én olvastam is, nemcsak dísz.

Figyelj, szólalt meg most, miközben öltözött, ezek a gyógysze
rek nem zavarják az agyamat? Úgy értem, tudom, hogy érted,
vágott közbe az orvos, hát persze, hogy zavarják. de csak annyi
ra, amennyire kell. Hogy normálisan tudj élni, ne ilyen letargiá
ban. Aha, dünnyögött Béla, van ezek közt olyan, amitől elfelej
tem a rosszat? Erről beszélek, válaszolt Bánki doktor, de nem
úgy, ahogy gondolod. Nem felejtesz el semmit, csak nem fogsz
rajtuk rágódni. És ezek a mellékhatások, kérdezte Béla, olyanok,
hogy zavart tudatállapot, hallucinációk, kűlönös álmok, epilep
szia, nono, szólt közbe Bánki doktor nevetve, ne légy mohó,
nem elég neked egy sima hányinger, epilepsziát is akarsz? Béla
vállat vont, átvette a beutalót, köszönt és kifelé menet megbot
lott a küszöbben. Ez jó jel, hallotta maga mögött Bánki doktor
hangját, és siess, hozd vissza a leleteket! Gyorsan fog menni, tet
te hozzá, csak egy vérvételről van szó.

Gyorsan ment, az előtérben a nővér elvette tőle a papírt, majd
Bélára nézett és a várakozók ámulatára már vitte is be magával.
Ezeknek lehet valami titkos jelük, gondolta a férfi, miközben
már tűrte fel a karján az inget, pulóvert, amit csak ők ismernek,
hogy például sürgős, életveszélyes, esetleg fertőző. Leült, ökölbe

450



szorította a kezét, kicsit fordított a karján, míg megjelent a véna
a könyökhajlatban és várt. Ne nézzen ide, hallotta most az orvos
hangját, vagy nem fog elájulni? Nem iszonyodik? Ettől nem,
mondta Béla fásultan, egyébként mindentől. Ettől az egésztől.

De azért nem fogok elájulni. Jó, mondta a vöröshajú orvos mo
solyogva, akkor oda néz, ahová akar. Hogy félt ő annak idején a
vérvételtől! Késöbb a fertőző osztályra kerülve naponta meg
szúrták, megszokta. Várjon majd kint a leletre, szólt az orvos,
miközben egy vattacsomót nyomott a szúrásra, Béla pedig fel
hajtott karral rászorított, ahogy tanulta. Fél óra, mondta a férfi,
körülbelül. Viszontlátásra. Csak ne itt, akarta mondani Béla, de
végül nem mondott semmit, nem is köszönt, szótlanul kisomfor
dált a váróba, és leült a következő páciens helyére.

A falakra kitűzött plakátokat bámulta, mégis nehezen telt az
idő, csend volt a helyiségben, a szorongó várakozók csendje,
csak néha köhintette el magát valaki, Béla percenként az órájára
nézett, álmos is volt, később levette a karjára szorított tampont,
kiment a bejárat elé, ott látott amolyan csikktartós szemetest, be
ledobta a kissé véres vattát, és ha már ott volt, rágyújtott. Kis
park díszlett a rendelő előtt, most vizes en csillogott a fű, a bok
rok levelein vízcseppek, Béla elámult, mikor jött, sütött a nap,
ebben a percben viszont ez a borús, ősziesen hűvös szürkeség.
Különös. Egy hang a nevét kiáltotta, sietve bement, én vagyok,
tessék. A nővérke fura kedvességgel hadarta, a doktor úr elné
zést kér, de nem sikerült a vizsgálat, bejönne még egyszer?
Nem, mondta Béla, mert közben rájött, a nővér kedvessége attól
fura, hogy mesterkélt, hazug. De hát miért, kérdezte a fiatal,
szőkésbarna nő immár komoly, már-már aggódó arccal, Béla pe
dig azt felelte, azért, mert nem érdekel. És mert nem véradásra
jöttem. Minden jót.

A közeli műanyag búrával fedett buszmegállóhoz igyekezett,
és mert szemerkélt az eső, szokása ellenére bement a fedél alá.
Elég sokszor volt különböző vizsgálatokon, sok trükköt ismert
már, most azt sejtette, valami nincs rendben a vérével, és azért
akarják megismételni, hátha tévednek. Tehát valószínű beteg.
Ezért nem adták a kezébe a zárójelentést a kórházban, Bánki pe
dig azért küldte ellaborra, mert neki ugyan postázták, de ő is
biztos akart lenni. De mi ez a nagy aggodalom? Mert őt például
teljesen hidegen hagyta, hogy van ez? Ja persze, a gyógyszerek
hatása! Erről jutott eszébe, hogya déli adagot még be sem vette,
kotorászott a táskájá ban míg megtalálta az apró, fehér, három fi
ókos dobozt, rajta a felirat: reggel, délben, este. Kirázta belőle a
déli hármat, bedobta a szájába, jó mélyre és lenyelte sok nyállal.
Már régóta nem kellett neki ehhez víz, pláne, ha nem volt a kö
zelben. A várófülke összefirkált falát kezdte bámulni, szerelmes
üzenetek, nevek kezdőbetűi nagy szívekben, "trágárságok, esetle
írások a nemiség világából: ezen a padon ez és ez történt, ekkor
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és ekkor. Hirdetések, 2D/5-ös kard varJa hüvelyét, Macs keres
szopós macskát. Tudta, ezek nagy része csak az illető vágyait fe
jezik ki, azt viszont gátlástalanul.

Bácsi, adna nekem tíz forintot, hallott maga mögött egy gye
rekhangot, megfordult, egy tíz-tizenkét éves forma kisfiú állt
előtte, bátran nézett Bélára, nem volt koldulóan alázatos, kissé
kreol arca és melegbarna szemei sejtették származását, és mo
solygott. Béla az ilyen kérdésekre kapásból szokott válaszolni,
most is ezt tette: ezresből tudsz visszaadni? A gyerek elnevette
magát hangosan, vidáman, értette a viccet. Ekkor lépett be egy
olyan negyvenes, kellemes arcú nő, magához rántotta a fiút és
azt mondta, Rudi, ne zaklasd az urat, inkább adjál neki a lapok
ból. A fiú a maradék vidámsággal az arcán a derekára kötött öv
táskából valami brosúra-félét vett elő és Béla felé kínálta. A férfi
csak egy pillantást vetett a papírra és nemet intett, erre is volt
kész mondata, ami úgy hangzott, nem kell. Én hitetlen vagyok,
maguk meg jehovisták. Vagy nem? Nem, mondta a nő, reformá
tusok vagyunk. Ez egy meghívó a vasárnapi misére, folytatta, de
nem muszáj elvenni. Arrafelé nézett, ahonnan a buszt várták, ez
a mozdulat kirajzolta arcélét és homályos emlékeket lebbentett
fel Béla tudatában, de nem törődött vele, ha az ember sokáig él
egy ekkora városban, elóbb-utóbb mindenkinek ismerős lesz az
arca, kűlőnösen ha buszon jár. Egy feliratra figyelt fel a búra fa
lán: Vétkeztél ma már? Nem? Akkor rajta!

Ásított, majd a gyerekre nézett, aki továbbra is őrá bámult, ki
mást nézhetett volna, ketten voltak a megállóban. mert az
asszony ismét kint állt és hátát a búrának támasztva az utat néz
te. Cukrot tetszett enni az előbb, kérdezte a kisfiú és közelebb
lépett, Béla pedig hátrább, unta az egészet, csak jönne már az a
busz! Nekik nem volt gyerekük, így aztán nem értett a kicsik
nyelvén, mostanra pedig már félni kezdett tőlük, más világ volt
az övék, mozgalmas, idegesen lüktető, lármás, egzotikus dzsun
gel. Anyád tudja, hogy kéregetsz. kérdezte, nem jutott eszébe
más, a nő erre belépett és azt mondta, én vagyok az anyja. És
nem kéreget, biciklire gyűjt. Hát apád, kérdezte Béla egykedvű

en, a gyerek az anyjára nézett, az a két arc most szinte egybe
kapcsolódott, na, ki az apad, tette fel Béla a felnőttek szokvá
nyos kérdését, ami után az következik, hogy hívnak? Ő nem
kérdezte, nem volt rá kiváncsi, álmos volt, bágyadt, az utat néz
te, szinte csak fél füllel hallotta a nő hangját: hogy ki az apja?
Lehet, hogy maga. Erre már csak oda kellett figyelni, nem túl
nagy érdeklődéssel az asszony arcába nézett, aki állta ezt a me
rev figyelmet, csak akkor mosolyodott el, mikor a férfi száján ki
buggyant egy név, Ibolya. I-bo-lia, helyesbített a nő tagoltan, így
mondtad mindig, vagy nem emlékszel, Béla?

Béla emlékezett is nem is, rémlett egy régi kapcsolat ezzel az
Iboliával, de semmi konkrétum, ezek szerint mégis hatnak a tab-
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letták, vagy mégsem? Egy eljegyzésnek szánt házibuli rémlett,
lányokkal, fiúkkal, ahol szokás szerint berúgtak, és hogy mi
minden történt reggelig, azt ma már csak elképzelni tudta: min
denki mindenkivel, de hát az régen volt, ez a gyerek meg... A
kisfiú arcát nézte, szakasztott az anyja, állapította meg némi
megnyugvással, mégsem lehet az övé. Ez a gyerekarc most ko
moly volt, majd megszólalt, Béla bácsi beteg, mondta, és ez hir
telen benne is bizonyossá vált, hát persze! Azért nem adták a
kezébe a zárójelentést, hogy ne tudja. Nem értette, mitől tisztult
ki az agya, a vérével lehet valami, és mint mindenki ilyenkor a
legrosszabbra gondolt: rák. Leukémia. Na bumm, és? Valamitől

meg kell halni, gondolta, miközben a gyerek arcát nézte, aki ki
tartóan nemet intett a fejével, mintha olvasna az ő gyászos gon
dolataiban. Ibolia pedig folyamatosan beszélt valamiről, hogy
ketten élnek egy másfélszobás lakásban, nincs senkijük, egyedül
neveli gyermekét, munkahelye sincs, mégis boldogok, mert sze
retik egymást és hisznek. Béla nem figyelt rá, de egy mondat
megütötte a fülét, mindenkinek megvan a maga Jézusa, mondta
a nő. Itt, bent, tette hozzá a mellére téve a kezét.

Ennyire vallásos lettél, kérdezte Béla, aki helyett a gyerek vá
laszolt, mindenki az, mondta komolyan, csak lusták. Akkor jut
eszükbe Isten, mikor öregek, betegek. Mikor bajban vannak. Mi
csoda kis bölcs, derült fel a férfi arca, papnak készül, szólalt
meg az anyja és a gyerek fejére tette a kezét. A bácsinak meg az
a baja, folytatta a gyerek, hogy nem tud nevetni, játszani. És fo
lyik a vére, tette hozzá Béla bal kezére mutatva. A férfi odané
zett, vékony kis vörös csíkot látott a kézfején, vért vettek, mo
tyogta a fiúnak szinte restelkedve és felhúzta a ruháit a karján,
látod? Itt szúrták be a tűt! Hamar levettem a tampont, magya
rázta a nőnek, miközben zsebkendő után matatott a másik kezé
vel a zsebeiben, hiába. Valahol lenni kell egy rongynak, mondta
zavarban, jön a busz, hallotta közben a kisfiú hangját, arra né
zett, a távolban valóban látszott a jármű, az még messze van
vélte ő, van még időnk! Egy meleg kis kéz szorítását érezte most
a szúrás helyén és valami borzongató bizsergést egész testében,
az érintéstől? Vagy valami varázslat? Zavart tudat? Már nem
vérzik, állapította meg később, miközben a busz megállás nélkül
továbbment mellettük.

Béla lehúzta az inge, pulóvere ujját és Ibolyára, aztán a gye
rekre nézett, majd leült a nedves padra. Akkor tessék nevetni,
mondta a fiú és eléállt, a fejét most pontosan a felhők mögül
tompán előtűző nap koszorúzta, mint egy glória, vagy ő maga
volt a nap? Gyertek fel hozzám, szaladt ki a férfi száján, maga
sem tudta, hogy jutott ez eszébe, bizonyára a Coaxil vagy a má
sik gyógyszer, gondolta, bár tudta, hogy nem. Valami rég elfelej
tett érzés járta át: a remény. Gyertek fel hozzám, ismételte meg,
majd hozzátette, maradhattok is. Akár örökre. Nekem sincs sen-
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kim, az eljegyzés pedig már megvolt. Jó, jó, mondta Ibolya,
most ráérünk. de a többiről még beszélnünk kell. Ő pedig, mu
tatott Béla a gyerekre, ha nem is a fiam, de bennem lesz, ahogy
mondtad. Ő lesz az én Jézusom. Játszani fogunk, kérdezte a kis
fiú, Bélából pedig mint egy köhögő roham tört fel a nevetés,
Ibolia iránt nem érzett semmi kűlőnőset, de ez a gyerek elbűvöl

te, hirtelen arra gondolt, most találkozott valakivel, még nem
volt benne biztos, de sejtette, hogy kivel. Kopácsolást vélt halla
ni valahonnan, valaki keresztet ácsol, gondolta rémülten és fel
állt. Hallucinálok, higgadt le később, a mellékhatás. Az útra né
zett, úgy látta, jön a következő busz. Megfogta a gyerek kezét,
mire az felkiáltott, fel tudok szállni egyedül is! Te igen, mondta
Béla, de én lehet, hogy nem. Félek, tette hozzá, segíts meg!

Nem tudom
Nem tudom, melyik halottam
támadt föl benned.
Nem tudom, ki vagy. Bennem és
a világban a rend megbomlott.
Hittem, virág van kezemben.
És látom mosi szikrázik a kés.

Szikrát vet-e?
S akkor, hogy elhagy a fény,
nem látja hályogos szemem
a Napot, örökös szerelmem,
mikor már nem jár át tüze,
halott leszek, fagyott tetem.
Rásüt-e még a temető földre?
S fölérez rá az őrző hársfasor?
Szikrát vet-e holtak hamuja?
Fölszáll-e még az égre a por?
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