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A szeretet ée a
fájdalom tárgyai
A magánya bűnöm. Kivet magából a közösség, szerintük fájni is
csak velük együtt lenne szabad. Segítenének. Az ünnep bennem
van, mondom nekik, de ezt sem akarják megérteni. Később jönnek
a hasonló magányban élők, és már senki sincs közülünk egyedül.
Így jó, de a gondtalanok gyűlölnekminket. Minek él az ilyen, kér
dik, és kereszttel jelölik házainkat. Menjetek haza, mondják, még
nekem is, aki pedig itthon vagyok! Ök azok, akik félnek, én nem
félek semmitől. Itthon vagyok, mint ahogy bárhol a földön otthon
lennék.

Mirjana nem hiszi el, hogy az ember mindenütt otthon lehet,
és éjjelente úgy sír, hogy elhallatszik messzire, mint a köd, befo
lyik sírása minden mélyedésbe, minden résen átfurakszik. nedves
lesz tőle az ablakok üvege. Mirjana keservesen siratja a családját,
a hegyeket, a lerombolt házuk falán hagyott száraz koszorúit, a
temetetlen halottaikat. Önként választani valamit, más, mintha
ugyanazt ránk kényszerítik, mondja, és elhiszem neki. Mirjana
nyugtalan zarándoklatba fog, külsőségeit bár nem értem, de meg
győz: a maga hite szerint jó úton járt. Bár nekem is sikerülne egy
szer a legjobb útra találnom, Mirjana azt mondja, a megpróbálta
tások segítenek a keresésben.

***
Azokban a hetekben minden más lett, idegen. Én az otthonomban
maradtam, de a környezetem átalakult. Sem érte, sem ellene nem
tehettem semmit, csak néztem az ablakomből. ahogya pusztulás
árnyéka egyre határozottabban vetült már a szomszédomban álló
öreg házra is. Az időn kívülre kerülni lett volna jó, a megértésig el
jutni legalább, hogy utána megbocsátani is lehessen! De új szom
szédaim nem foglalkoztak ilyesmivel, tették a dolgukat, minden
nappal előbbre haladtak az építéssel, én pedig egyre hátrább ma
gamban.

Télig tető alá kerül az új ház, mondta Mirjana, és akkor majd
lebontják a régit. Azt a házat, amit még a nagyapám egyik testvé
re épített. Eddig itt mindenki rokona volt mindenkinek. Ha már
nem állnak a régi házaink, a jövevények biztonságban lesznek. Ez
gondolhatta Mirjana is, hát hogyan szerethettem volna érte?

Az építkezéshez szerszámok kellettek, Mirjana egyre többször
jött hozzám kérni. Lassan elhordták azokat a tárgyakat, amiket
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egész életen át gyűjtögetett az apám. Vésőt, fúrót, baltát, budá
kot kértek, mert ők semmit sem hoztak magukkal, minden mö
göttük maradt a sietésben.

Két őrájuk volt az összecsomagolásra, és ami a traktorra fért,
ami hirtelen eszükbe jutott, azt hozták csak magukkal. Gumicsö
vet, létrát, rostát és kacsaitatót nem visz magával a menekülő,

gyalupadot, sarlót, gereblyét se. Legfeljebb papírokat, ennivalót,
pokrócot visz magával. A gyerek játékaiból valamit, fényképe
ket. De a vállfa marad. A söprű. A lapát. A kutya tálja. A kotla,
a teknő, a pörkölő. Marad a habos függöny, marad a díszes óra,
a falon maradnak a bekeretezett képek is. Marad a lábtörlő az
ajtó előtt, a szobapapucs. Az ünnepi terítékhez használatos por
celánok, a nagymama hiányos készlete, amiből csak kivételes al
kalmakkor kínálták a kedves vendéget. A boros készlet, aminek
kancsójában soha nem is volt bor. Egy életnyi, vagy inkább több
élethossznyi emlékekkel magukban maradnak a tárgyak az elha
gyandó házban, és még sok minden, ami összegyűlt az évek so
rán, s ami nélkül azt hisszük, hogy élni nem lehet. Aztán egy
idegen város, ismeretlen régiségboltjában elénk kerülhet a nagy
apa pipatartója, a faragott kenyeres, a szentkép cirkalmas kere
te ... Honnét? Kitől? Ismerős jön szemben, úgy kell tenni, mintha
minden rendben volna, összeugrik a gyomor, ökölbe szorulna a
kéz is, de már régen erőtlen, és már nem is lenne érdemes, tud
ja... Háborús gazdagok lövik le a csahos Bodrit, fekete autóikat
átvezetik a virágos kert jeinken.

Csendben vagyunk.

***
Főztem a kávét, szemem sarkából Mirjanát figyeltem. Megtapo
gatta a holmijaimat. Amikor azt hitte, hogy nem látom, lassú moz
dulattal végighúzta kezét a függönyön, megérintette a képet a fa
lon, az órát a szekrényen. Levett egy könyvet a polcról, forgatta,
belelapozott, már-már azt hittem, hogy megkér, fordítsam le a cí
mét, de szó nélkül visszarakta. Sokáig nézte az órát. Fekete doboz,
lepattogzott róla a lakkozás, fekete nyilak a mutatói, fél hármon
állt húsz éve. A nagyapáé volt. Az órában tartottuk a család papír
jait. A papíroknál sokkal fontosabbat is, láthatatlanul.

Éjjel nem tudtam aludni, az járt a fejemben, hogy mire gondol
hatott Mirjana, amikor mint egy árnyék, matatott adolgaimban.

Másnap egy pravoszláv Bibliával jött. Az utolsó lapoknál nyi
totta ki, félretolta a kávét, felgyűrődött a terítő, ahogy lerakta az
asztalra a nehéz könyvet. Szája keskenyre szorult, orrán szedte a
levegőt. Húzta ujját a sorokon, tekintete a betűkről villant rám.
Láttam a párát, ahogy teleszuszogta a szobát, utat engedve elfoj
tott indulatainak. Megmutatta, hogy mikor született az öregapja.
a szülei, a gyerekei. Cirkalmas írással volt beírva minden fontos
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dátum. Családtagjainak neve, születési helyük. Halottak nevei
egy teljesen új sorban. Látszott, hogy egyetlen kéz írta az összes
nevet, az összes dátumot, látszott, hogy nem régen írta, jól meg
nyomva a ceruzát, olyan erővel, fájdalommal és dühvel, hogy át
lyukadt a régi, megsárgult lap. Már megmutatott minden nevet,
minden dátumot, a húsz éves, harmincegy éves, ötvenhárom éves
korukban elhunytakat, szája még mindig keskeny volt, szeme
egyre kisebb lett, a szeme szúrt, egészen a szívemig.

Amit még soha, senki másnak nem mutattam meg, neki elő

vettem. Kinyitottam a ládát, véletlenül mozdítottam a mutató
kon, háromra állítódott az idő. Kiragadtam a paksamétát, ledob
tam az asztalra. Apró pókok másztak szét, a por tüsszentésre
ingerelt, de nem hagytam magamat könnybe menekülni, sorra
kiterítettem apapírokat.

Ez a házunk alaprajza, ez egy adásvételi szerzödés, ez a szü
leim halotti bizonylata, ez a hagyatéki tárgyalás idézése... apám
iparengedélye, levelei, nagyanyám levele, amiben születésemhez
gratulál. Keresztlevelek, házassági kivonatok, bérmálkozási em
lékeink. A fogatos kocsi engedélye, elszámolások, árendás szer
ződések. Kórházi elbocsátó levelek! Képek! Képek a faluról, száz
éve, képek negyven éve, képek akkorról, amikor a férjemet elvit
ték! Képek a család gyerekeiről! Gyerekrajzok és karácsonyi la
pok! Bizonyítékok, hogy otthon vagyok, hogy én is sebzett va
gyok!

Azt bizonygattam neki, amit nem is kellett volna bizonygat
nom. Ettől lettem rosszul, hogy mivé lettem a tehetetlenségtől.

Elment, felemelt fejjel, keskenyre kékült szájjal. Én sem mond
tam, hogy legyen közöttünk béke! Majd holnap, majd egyszer
máskor, gondoltam.

***
Készen lett az új házuk, beköltöztek, megünnepelték. Ez alkalomra
vettek egy hízót, hentest hívtak. Előző este áthordták tőlem a kellé
keket, kotlát, keverőfát, forrázó teknőt, gázpörkölőt. Az asztallapot,
a villanydarálót. Kérték, adtam, miért mondtam volna nemet? Da
rabonként vettek el belőlem, amikor sokszor fordulva pakoltak.

Mindegyik tárgyról pontosan tudom, melyik család hagyta
ránk, az uramé, vagy az enyém. Apósom csinálta a kotlaházat,
az apámé volt a kaparó, a villanydarálót pedig akkor vettük,
amikor meghalt az ómama, és az örökséget szétosztották a gye
rekek között, Hogy ne vesződjön el az a pénz, mondta az uram,
és a daráló mellett határozott. Ómamára gondolok, ha a darálót
meglátom a kamra alsó polcán. Keringtem az üres kampók, az
üres polcok, a kotlaház üres helye körül. Két napig szenvedtem,
és bár hívtak a torra, nem mentem át. Fáj a derekam, ezt hazud
tam nekik. Igazából is fájni kezdett.
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Harmadnap visszapakoltak. Mirjana hozott kóstolót is. Nem
magyarázkodott, nem mondta, hogy feléjük így volt szokás,
vagy hogy a szerszámokért adja cserébe, csak letette az aszta
lomra a teli kosarat.

***
Hó fújt be a réseken, gyerek lettem megint: nincs mélyhűtő, jó szo
kás, praktikus szokás, hogy beosztva vág a rokonság novembertől

márciusig. Az első család Andrásra, az utolsó pedig Matildra vág,
március tizennegyedikén. Leginkább szombaton volt disznóvágás,
a rokonoknak a vasárnapi ebédre megérkezett a friss kóstoló. A
közeli rokonoknak leves, töltött káposzta, paprikás, sültek, kifli,
sütemény is járt. A távolabbiaknak csak hurka, kolbász, töpörtyű,

esetleg egy szelet hús, comb, vagy karaj. A gyereknek, aki a kósto
lót vitte, aprót illett adni. Csikorgó reggeleken néha tíz helyre is el
mentem, pedig akik a vacsorán voltak, azoknak mindjárt csoma
goltak. Leginkább a két nászasszony osztotta a maradékot.

Emlékezem: a nagyfazék lerakva a konyha kövén, aszármás
lábas még a tűzhelyen, zománcos tálakban hájas kifliből hegyek,
porcukros, pirosra sült finomság... A kemencében még sült az
utolsó tepsi hurka és kolbász, már nem a vacsorához, hanem
másnapra, szétosztani. A gangon kivételesen égve maradhatott a
lámpa, a kamrára olyankor lakat került, dermesztő hideg volt, és
azokon az éjszakákon a környék kutyáinak csaholása nem akart
véget érni. Az éjfélig húzódó tor utolsó vendégeit is becsülettel
megugatták, annál is inkább, mert orrukat ingerelte az étel sza
ga, ami a vastag kabátok, subák szörébe, szálába szorult, és
messzire terjedt a hidegben.

***
Rakodtam, a helyére mindent. Megszagoltam a deszkát, a kotlát.
Mirjana alapos munkát végzett, sehol sem volt zsírnyom, rejtett
helyeken sem volt maszat, nem lehetett belekötnöm. Az ő helyé
ben én is így tettem volna, hogy majd máskor is mehessek érte, és
szívesen adják a disznótor kellékeit.

Nem voltam jó szívvel irántuk, bántott valami. Még senki
sem vitte ki a házból ezeket a tárgyakat. A régi szomszédaimnak
mindene volt, családról családra öröklődött minden. Ami elko
pott, kilyukadt, sérült, azt kicseréltük, észre sem vettük a válto
zást, húztuk magunkkal tárgyainkat, szülöktől az új családba,
nászajándékokkal pótlódott, ami hiányzott. Tárgyak kamrák sar
kában, fészer alatt, felakasztva a falra, búcsúra leporolva, kiöblít
ve, mert akkorra mindent kitakarítottunk. Vénségemre bolydult
fel minden? Soha sem szerettem, ha idegenek érnek hozzájuk,
mert azok a tárgyak nem csak tárgyak, hanem folytatásai a tes
temnek, az életemnek. Senkim sincsen már azok közül, akikkel
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közösen használtuk egykor, és akiknek a nyomát Mirjana vég
képp eltűntette az alapos súrolással.

Miért ilyen az ember? Miért vagyok ilyen? Nem értem, hiszen
máshogy tanultam. Hol van itt a szeretet, a részvét, a megosztás
öröme? Inkább ne hozták volna vissza! Nekem inkább nem is
kell! Lázadoztam magamban, senki sincs, aki meghallgasson.
Minek is vágnék magamnak? Amióta az uram nincs, a fiam pe
dig Kanadában él, azóta nem vágok disznót. A fiam úgy sem
jön haza, mire kellene nekem az asztallap, a kotlaház? Mirjanáék
hatan vannak, maradt volna minden náluk, örökre, akkor leg
alább duzzoghatnék, hogy hála tlan népek, csak visznek, de nem
hoznak, és azt hihetném, hogy igazam van a haragomban!

A tárgyak lelke hol maradt? Azt is kisúroita belőlük Mirjana?
Minduntalan beléjük botlom, útban vannak: rosszul akasztottam
fel a pörkölőt, fejemre esett. A kotlaháznak nekimentem. A daráló
karja beleakadt a szoknyámba, felhasadt egy darabom. Ellensége
immé lettek.

Kinyitottam az órát, leültem elé, játszottam a mutatókkal, for
gattam őket előre, csak előre lehetett, visszafelé nem hagyta ma
gát. Aki megtervezte, jól tudta, hogy visszafelé menni semmi ér
telme.

~

Elet a halál után
A kérdésre Hisz-e Ön abban
Hogy van élet a halál után

Azt válaszoltam: Igen
De arról már nem tudtam számot adni

Milyen is lenne ez az élet
És milyen lennék benne

Én magam
Ott

Mindössze annyit tudtam
Nem vár

Arany széken ülve
Szentek hierarchiája
És elkárhozott lelkek

Sem zuhognak a mélybe
Csak
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