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Ongyilkosság
Nagyapa hajnali négykor ébredt. Még alig világosodott a nyári ég,
mégsem tudott aludni. Az állán serkenő szakállát simogatta, félt az
előtte álló naptól. Napok óta fájt a gyomra, tudta, gyomorrákja van.
Végig pergette családtagjai képét az agyában: "A lányom, avejem,
az öreglány és a két unokám, a fiúk. Hogy szeretem őket!"

A másik oldalára fordult, izzadt. Rettegett attól a hétfőtó1, amely
hamarosan ráront. Lassan mocorgott a félhomályban, ivott egy korty
vizet, nem akarta felébreszteni Mamát. Péntek este óta nem ment le
egy falat sem a torkán, csak néhány háromcentes rum tartotta benne
a lelket. Felidézte a sógorát magában, mikor a májráktóllegyengült
öreget kivitte pisilni az ölében, s eldöntötte, ilyen sorsot ő nem vál
lal. - Öreglány, ezt nem tudnám végigcsinálni, mondogatta akko
riban. Ó, aki megjárta az orosz hadifogságot, aki harcolt a fronton,
akinek elverték a veséjét a rendőrök '56-ban, mert Miska bátyjának
kiszabadítására indult, de aki mégis szemét letakarva ült az orvosi
rendelőben,mert a fehérköpenyesekben magát az ördögöt látta.

Anyám pontban délben vitte az ebédet, húslevest reszelt tésztá
val, rántott csirkét krumplipürével és uborkasalátával. Nagyon ag
gódott az öregért, mindent megtett volna, hogy egyen és gyógyul
jon. Megsimogatta magas, ősz homlokát, csókot adott az arcára és
biztatta: egyen Apa, úgy csináltam a csirkét, ahogy szereti!

Hétfő reggel tízkor nyílt ki a csipám. A bátyám már rég átment anyá
ék szobájába, gondolom, nézte a Derricket, vagy a Szünidei mati
nét. Olyan harmónia lapította rám a vékony takarót, ami többé nem
volt tetten érhető ettó1a naptól, úgy hiszem. Csak akkor sikerült föl
kelnem, amikor az éhségem legyőzni látszott lustaságomat. Ízlett a
reggeli, a sajt, a parizer, a tej, feneketlen gyermek-gyomrom alig tu
dott betelni az ennivalóval. A júliusi nap élesen vágott be a konyha
ablakán, az erős fény lassúvá és álmossá tette a délelőttöt. Úgy tűnt,

ezen a napon semmi rendkívüli nem történhet velem.
Evés után bementem a gyerekszobába, kezemben a Hajdú-Bihari

Naplóvalleheveredtem az ágyamra, és olvasni kezdtem. Mint min
dig, most is a sportoldaltóllapoztam előrefeléaz újságot. A focivi
lágban uborkaszezon volt.

Amikor anyám elment, nagyapa félretolta az ételt, amelyhez hozzá
sem bírt kezdeni. Nehézkesen felállt, a rádióhoz ment és bekapcsolta.
A szinte szekrényméretűkészülék a Kossuth adóra volt állítva, vi
dáman harsogott: "Ki nyer ma? - játék és muzsika tíz percben."
Az első opera-feladványnál kihúzta a konnektorból a készüléket.
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Nagymama meszelni volt az iskolában, néhány asszonnyal a
nyugdíj kiegészítéseként vállalták el a munkát. "Jó, hogy nincs itt
hon, nem látja, hogyan kínlódom" - gondolta. "Nem kellett volna
egész hétvégén aggasztani az állapotommal, sosem látott betegen,
most meg akár egy nyomorék, csak fekszem egész nap."

Lehunyta szemét, látta az őszi napot, negyvenöt októberében,
amikor összeházasodtak, vége volt a háborúnak, épp leszerelt a hu
szároktól, maga előtt látta nagymamát huszonegy évesen, szökén és
gyönyörűen. Aztán jöttek a kötelező beszolgáltatások, mindenüket
elvitte a téesz, ahová későbbdolgozni ment. Afféle ezermesterként
állandóan építkezéseken maszekolt, a faluban egyre több házat
húztak fel, mindegyik magán viselte a keze nyomát. A munka éltet
te, meg egy kis pálinka, szerette a családját, az embereket, az egy
szerű életet. A bajból saját haját megragadva rángatta ki magát,
egész életében. De most először tehetetlennek érezte magát.

*
Szinte még meg sem emésztettem a kései reggelit, máris az ebédnél
ültünk. Jó étvággyal falatoztunk, beszélgettünk közben, főként a
politikáról. A Kádár-rendszer halódott, a bátyám és én egyre több
kritikát mertünk megfogalmazni, Apám, mint a rend feltétlen híve,
nem engedte, hogy nagyon szidjuk a kommunistákat. Minket a
Nyugat lassan oldódó misztikurna izgatott, titokban hallgattuk az
Amerika hangja nevű, illegális rádióadót, érdeklődtünka valódi de
mokrácia iránt, míg Apának már Gorbacsov színre lépése is sok volt.

Szőttük a szavakat sűrű szövetté az ebédlő asztal felett, mi nagy
okos hímek, csak anyám hallgatott aggódva, szüntelenül Nagyapán
járt az esze, rosszat sejtett.

*
Nagyot horkanva ébredt felületes szendergéséből,néhány percet
aludt csak, bódult gondolatfoszlányokkal a fejében. Forróság és
üvöltő csend volt körülötte a szobában, az udvaron, az utcán. Mintha
az egész falu eltűnt volna a föld színéröl, csak saját gondolatai dü
börögtek elő mindenünnen. Hol kisgyermekként látta magát a hú
szas évekből, hol pedig a valóságosnál is idősebb aggastyánnak
érezte magát. A fájdalmai már jó ismerősként ültek az idegeiben,
otthonosnak érezte a kínt, barátságosnak a görcsöket. Úgy érezte,
szinte lebeg, úszik az ágyon, nem is ágy volt ez, hanem a végtelen
tenger, langyos, simogató víz vette körül. Ilyen jó érzés nem fogta el
már régóta, nem értette e kegyelmi állapotot.

Eszébe jutott, hogy megfürdik. A nagy meleg ellenére forró vizet
engedett a kádba, jó sok habbal a felszínén, a bőre épphogy elbírta,
amikor beleült. Gondosan lemosta magát, szárazra törölközött és a
szekrényből frissen vasalt, tiszta pizsamát vett elő.
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*
Ebéd után ismét aludni mentem, mint egy lusta disznó, aznap semmi
hasznosat nem tettem. Szunyókálás közben néhány kislányt vakar
tam le a nyakamból, miután hatalmas gólt lőttem a perui kapusnak
- mindig a focipályán hősködtem álmomban. Amikor felébredtem,
össze volt tapadva a szám, olyan keserűvolt, hogy rettegtem az éb
renlétbe visszatérni. Mindig az álmokhoz akartam odakucorodni,
ott kerestem oltalmat, szipogva húzódoztam attól, amit valóságnak
hívtak. Ösztönöm óvott a valós élet megélésétől.

Kimentem a fürdőszebába és fogat mostam. Eszembe jutott, hogy
megfürdök. A nagy meleg ellenére forró vizet engedtem a kádba, jó
sok habbal a felszínén, a bőröm épphogy elbírta, amikor beleűltem.
Fütyörészve mostam magam tisztára, szárazra törölköztem. rövid
nadrágot és frissen vasalt pólót vettem elő a szekrénybó1.

*
Megnyugodva ment ki a konyhába, a süteményreceptes füzetből

tépte ki a papírt és arra kezdett írni a késsel kihegyezett ácsceruzá
val. "Drága feleségem, lányom, unokáim... " Hatalmas, kandúrbe
tűket szántott a lapra, sehol nem tört meg a lendülete, egy pillanat
ra sem tartott szünetet. A mondatok folytak egymás után, ilyen
gyöngybetűketéletében nem írt, értelmük csak a búcsúlevél felé
nél foszlott szerte. Már torkán érezte a kötelet, tudta, cselekednie
kell, különben mindennek vége: életben marad.

Az asztalon egy doboz tejföl állt, középre húzta és aládugta a bú
csúlevelet. Így egyből megtalálják.

Papucsot húzott, kiballagott a pajtába, a tetőgerenda mögül ki
szedte a kötelet, átdobta a szarufán, fölállt a hokedlire, a katona ko
rából elsajátított technikával matrózcsomót kötött, nyakába tette és
elrugta maga alól a támaszt. Négy másodpercet élt még.

*
A tükör előtt igazgattam a hajam, amikor Anya szólt, hogy menjek
el a boltba egy kiló kenyérért. Vitatkozni kezdtünk a bátyámmal, ki
menjen, végül feladtam a küzdelmet, és húzni kezdtem a cipőmet.

Csöngettek. Elfordítottam a kulcsot a bejárati ajtó zárjában, ki
nyitottam és az ajtóban ott állt Nagyapa szomszédja, Gyula bácsi.
Döbbent arccal és lihegve mondta a mögöttem feltűnő anyámnak:
"Gyertek, apukád felakasztotta magát!"

Én biztos voltam benne, hogy az öreg megbolondult, ez egy vég
telenűl morbid tréfa, haragudni kell rá, mit képzel, még ha zava
rodott is! Mi az, hogy felakasztani? Azt hogy kell? Azt ki csinálja?
Az mit jelent?

öntudatlan vakságban rohantunk át Nagyapáékhoz, egy utcá
val lejjebb laktak tőlünk, mégis óráknak hatott, mire odaértünk hár
man, Anya, a bátyám és én.
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LACKFI JÁNOS

*
A pajta döngölt agyagpadlóján feküdt, a kötél már kivéve nyakából,
a teste még ki sem hűlt, szinte még élt. Egy zöld kannábóllocsoltuk,
próbáltuk feléleszteni, rázogattuk és beszéltünk hozzá. Nagyapa
rendezett, nyugodt vonásokkal aludt a kezeim közt, csak néztem
rá és nagyon.szerettem.

*
Órákkal később, amikor már Anyám és Mama túl voltak a nyug
tató injekción, s egy pillanatra sóhajokkal terhes csend lett, kimen
tem a kert leghátsó sarkába. Leültem egy nagyra nőtt, csíkos mar
hatökre és a fejemet a kezembe temettem. Akkor csordult ki az első

könnycseppem.

A révész
M(g ülöka parton, és utasra várok,
Nincs bennem semmikülönleges,
Megvan a lábam, kezem. Kicsit jobb kötésű

Vagyok az átlagosnál, ennyi az egész.
Csak hamellém áll valaki, akkor látni,
Hogy hozzáképest mindenrészem hatalmas,
Hogy hozzámképest minden része csökött,
Hogy idomtalan szörnyeteg vagyok,
Kit kővel dobálnakmeg messziről

A gyerekek, majdvihogva elszaladnak.
Mégis rámbizzákmagukat kényes úriasszonyok,
Álmatlanéjszakákon mintha parázs-ágyon
Hánykol6dnék, érzem csepp ülepüket vállamon.
Rám hagyatkoznak pénzes zacskóstul
Fukar kereskedóK, szemükben jeges
Rémülettel tartják szemmel az aranyat,
Inkább vesznének maguka habokba,
Mint hogyazt veszni hagyják.
Vittem urat, parasztot, papi rendet,
Hej,haa vállam mesélni tudna,
Elmondaná hátsónézetbó1 a világot!
Mikorjött az a kisfiú,mondtam neki,
Hát a szüleidholvannak, de persze
Nem felelt, csak nézett parancsolóan,
Az ember eszemegáll, dohogtam,
Aztán majdhozhatom visszaa túlpartról,
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