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A szerzö gyógypedagó
gus, Svájcban él. Leg
utóbbi írását 2005.7. szá
munkban közöltük.
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Eg a város, ég a ház
•
lS . . .

A gyerekek hátul ültek az autóban, én pedig lassú, nehézkes ütem
ben vezettem. Most kivételesen nem rohantam - nemcsak azért,
mert nem kellett időre érkezni, hanem azért sem, mert gyengének
éreztem magam. Már hetek óta tartott ez az állapot. A szédülés
nem egyforma erősséggel, inkább foltokban tört rám. Ilyenkor a
színek megfakultak, mintha por lepett volna mindent. A hangok
távolból, világűr-messzeségből érkeztek hozzám.

Gyerekeim, mintha megsejtettek volna valamit ebből a
rosszullét-küzdelemből. Néha aggódó arc bukkant fel a vissza
pillantó tükörben.

- Anya, hogy vagy?
- Köszönöm szépen, kicsit gyengén. Talán ha elterelnétek a

figyelmemet, az segíthetne.
A gyerekek összesúgtak, aztán kiegyenesedett háttal, magasra

tartott fejjel elkezdtek énekelni. "Ég a város, ég a ház is, nem is
egy ház, hanem száz is. Tűz tűz, tűz tűz, jaj de messze a kaná
lis... "

Mikor végigénekelték, kánonban folytatták. Olyan szépen
hangzott, hogy én is kedvet kaptam az énekléshez, s megpróbál
tam belépni. De hirtelen légzési zavarok jelentkeztek. Nem tu
dott átjárni a levegő. Abba kellett hagynom. A lehúzott ablakon
át becsapódó friss levegőt próbáltam beszívni. A légszomj azon
ban egyre erősödött. Ekkor hirtelen megszakadt az éneklés és
felváltva figyelmeztették egymást.

- Szebben énekeljünk, sokkal szebben. Érted? Sokkal szeb
ben!

S kezdték újra egészen elölről.

- Hangosan énekeljünk, hallod? Még hangosabban. Mondta
egyik a másiknak.

Mikor a tűzhöz értek, már nem is énekelték, hanem kétség
beesetten üvöltötték: "Tűz tűz, jaj de messze... "

A gázpedál és a kuplung szinkronjátéka ki-kihagyott. Még
volt annyi erőm, hogy jobbra jelezzek és leállítsam a motort az
autópályán, a legszélső sávon.

- Gyerekek, maradjatok csendben, most ki kell szállnom,
hogy folytatni tudjuk az utat.

Csak néhány lépés után vettem észre, hogy hídon álltam meg.
Ráhajoltam a korlátra, s egyetlen pillanatra megpihent szemem a
szétterülő szántóföldön. Mögöttem súlyos, pótkocsis teherautók,
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kamionok dübörögtek erős szelet kavarva. Személyautók százai
száguldoztak, valahonnan valahová. Sejtjeimmel próbáltam ma
gamba szívni a márciusi föld leheletét. Parasztok dolgoztak oda
lent, az egyik mikor észrevett, hozzám kiáltott.

- Na mi van, elfogyott a benzin?
- Nem, nem fogyott el.
Azt hihette, nem hall jól. Leállította a traktorját, aztán megle-

pődve tett két lépést a töltés felé.
- Hát akkor mi a baj?
- Van egy kis ideje? Csak beszélgetni szeretnék.
Az ember rám nézett és rövid gondolkodás után azt mondta:

"Várjon." Bevitte a traktort az épületbe, láttam, ahogya nyitott
ajtóban átcserélte a csizmáját cipőre. Valami rongyban kezet tö
rölt, megigazította fején a sapkát, még odaszólt az egyiknek, s
felmászott a töltésen. Egy ugrással átlendűlt az útra, leült mel
lém a híd korlátjára, s összekulcsolt kézzel a térdén a legna
gyobb természetességgel kérdezte:

- Hát akkor miről beszélgessünk?
- Még minden olyan rettentően friss és felfoghatatlan. Két

hónappal ezelőtt a férjem, egy hónappal ezelőtt az édesapám...
Sűrű gyász fojtogat. Alig létezem.

Az ismeretlen nem faggatott, nem kíváncsiskodott. Alig talál
koztam még valakivel, aki kevés szóból oly sokat értett volna.
Lenézett a földre, a fennakadt sarat kezdte leverégetni cipőjéről.

- És most hová akar menni?
- Anyámhoz, aki két napra elvállalta agyerekeket.
- Messze lakik?
- Innen 25 kilométerre.
- Tudja mit, én elviszem és vissza is hozom. Ha nem marad

sokáig.

Amikor megálltunk a ház előtt, a gyerekek előre szaladtak, én utá
nuk, sofőrünk tapintatosan hátramaradt.

- Ne ijedj meg - kezdtem köszönés helyett -, de egy férfi
van velünk.

- Kicsoda? - képedt el anyám.
- Pontosan én sem tudom, nem ismerem.
- Micsoda?
- Légy szíves kínáld meg kávéval, majd ő elmeséli, hogy ke-

rült ide. Engedd meg, hogy tíz percre lepihenjek akisszobában.
Eltelhetett fél óra, amikor mély, eszméletlen álomból ébred

tem. Azóta az idegen tisztázta magát, anyám megnyugodott és
egy leheletnyivel én is jobban éreztem magam.

A visszafelé vezető úton az ismeretlen kezdett el beszélni.
Először a földjéről, a tavaszi munkákról, az állatokról, a két fiá
ról. Ekkor érkeztünk arra a helyre, ahol felvett bennünket. Az
autópálya alatt, egy elhagyatott parkolóban leállította a motort.
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- Átadhatom a kormányt? - kérdezte.
- Azt hiszem, most már haza tudom vezetni az autót.
Búcsúzni akartam és hálálkodni, amikor felém fordult és

hosszan, szótlanul kereste a tekintetemet. A kívülről beszűrődő

lámpafény megviIágította arcvonásait.
- Magára bízhatnék egy titkot? Legfájdalmasabb titkomat?
Csak úgy dőlt belőle a keserűség. Gyónás volt ez, rendhagyó

módon. Tíz éves házasok. Gyerekkori szerelem volt, együtt jár
tak iskolába. Szorgalmas, derék asszony volt az övé. Két évvel
ezelőtt kiderült, hogy agytumora van. Megműtötték és azóta
nem az, aki volt.

- Mondja, lehetséges, hogy kioperálták belőle a jót? Megvál
tozott, más lett. Rendetlen, nem törődik se a háztartással, se a
családdal. Mindent ráhagy a gyerekekre. Azt csinálnak, amit
akarnak. 6 pedig eljár csavarogni, két kézzel szórja a pénzt.
Mindezt titkolnom kell. A szüleim előtt, a falu előtt. Nincs senki,
akivel erről beszélhetnék. Kétszer annyit dolgozom, mint eddig,
csak ne sejtsen senki semmit.

Ráhajtotta fejét a kormányra. Nem tudom, meddig ülhettünk
így a sötétben. Leheletünk finom páraréteggel vonta be az abla
kokat. Csend volt. Sötét volt. Csak egy-egy arra tévedő autó ref
lektora világított ránk.

Aztán kezet nyújtott:
- Milyen jó, hogy nem ismerjük egymást. Köszönöm, hogy

magával viszi titkomat az ismeretlenbe.

Tizenöt év telt el azóta. Soha többé nem láttam. Ha néha-néha ar
rafelé visz az utam, egy pillanatra leveszem lábam a gázpedálról.

Fénykép - A nő

Az öregasszony
úgy áll félúton, tél és
tükör között, mint

riadt madár a
tavalyi fészek kusza
gallyait nézve:

ki volt, ki ezt a
mérhetetlen pusztítást
tette, mi végre?
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