
Újév
Délelőtt tíz óra körül járt az idő, amikor a férfi elindult a Margit
hídon a pesti oldalról. Szürke, ködös nap volt, január elseje. Alig
volt forgalom, a város még aludt. A férfi megállt a híd közepe táján,
és nekitámaszkodott a korlátnak. Nézte a vizet, a partközelben álló
hajókat, aztán tekintetét végigjártatta a budai oldalon, a templom-
tornyokon, a váron, majd a rakpart házain. A folyóba ömlő szenny
körül sirályok rajzottak.

A férfi levette kötött kesztyűjét, kabátzsebébe nyúlt, pipát kotort
elő, dohányt és gyufát, komótosan tömött egyet, majd rágyújtott.
Lassan pöfékelt. Nyugodt volt.

Magas ember volt, haja már őszbe vegyült, átlagos testfelépítésű,
kis pocakkal, ami a sörivásnak volt tulajdonítható. Vastag, nehéz
télikabátot viselt, meleg kordbársony nadrágot, bakancsot, nyakát
pamutsállal kötötte körbe, de sapka nem volt a fején.

Mikor végzett a pipával, kiütögette a hamut, visszasüllyesztette
zsebébe az eszközt, mélyet lélegzett, megmarkolta a korlátot és...
és akkor látómezeje legszélén valami mozgást észlelt. Oldalra for-
dította fejét és egy nőt pillantott meg, aki ugyanabból az irányból
közeledett, mint ő. Elernyesztette izmait, amik megfeszültek a ki-
tervelt mozdulat végrehajtásához, elmélyítette légzését, hogy heves
szívdobogása normálisra lassuljon, és visszahelyezte testsúlyát
mindkét lábára. Visszakönyökölt a korlátra és újra a vizet nézte, de
közben figyelme egy részét a nőre összpontosította.

A nő elment mellette, és úgy öt méterrel odébb megállt, szintén
a korlátnak támaszkodott. Jól öltözött volt, néhány évvel talán idő-
sebb a férfinél, fekete, hosszú szövetkabát volt rajta, felhajtott gal-
lérját egy sál fogta össze, bokáig érő szoknya, bőrcsizma, retikül.

A férfi odafordult, próbálta kitalálni szándékát; talán részeg, és
csak józanodni jött, a tegnap esti mulatozás másnaposságát kileve-
gőztetni fejéből. Ostobának érezte magát. Kissé feldühödött, zsör-
tölődött belül.

Álltak. Mindketten vártak valamire, talán hogy a másik elmoz-
dul. Egy negyedóra után a férfi megszólította:

— Jó reggelt. Hűvös napunk van. Gyakran sétál erre reggel? —
A nő arca idegesen rándult, ahogy odafordította fejét a férfi felé.

— Nem sétálok.
— Akkor mit csinál a hídon?
— Semmi köze hozzá! — hangja reszketett kissé az elfojtott in-

dulattól. A férfi ebben a pillanatban értette meg. Elindult a nő felé,
az megrémült ettől, szembe fordult vele, keze még mindig görcsö-
sen szorította a korlátot.

— Szóval ugrani készül? — kérdezte a férfi, mikor odaért hozzá.
Most közelről is szemügyre vehette a nőt, nyugodtan szemlélte
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szép, feldúlt arcát. Szeme sarkában már megjelentek a szarkalábak,
amik erotikus kisugárzást kölcsönöztek neki. Szája telt, ívelt vo-
nalú, halványan kirúzsozva, szeme sötétbarna, értelem, zaklatott-
ság és kiábrándultság tükröződött benne. A nő nem válaszolt, ezért
a férfi folytatta:

— Tudja, én is épp levetni készültem magam, mikor ön megje-
lent. Éppen ezért arra gondoltam, esetleg elmehetne innen, mert
nem szeretném közönség előtt csinálni. Érti ugye? És…

— Már megbocsásson, de menjen el maga! — csattant fel a nő. —
Én éppúgy nem vágyom nézőkre, mint maga.

— Igen ám, de én előbb jöttem ide, mint ön!
— Viszont én nő vagyok!
— Ebben igaza van. — A férfi kezdte élvezni a vitát. — Esetleg át-

mehetne a túloldalra.
— Menjen át maga! Nekem jobban tetszik ez az oldal — felelte a

nő, hangjában még mindig érezhető feszültséggel.
— Igen, én is jobban szeretem ezt az oldalt, ezért is választottam.
— Miért nem megy át egy másik hídra? Ugorhatna például a

Lánchídról is, vagy a Szabadságról.
— Itt lakom a közelben. Ez volt kézenfekvő. Maga talán szívesen

metrózna ugrás előtt?
— Ebben igaza van, én is ezért jöttem ide — felelte a nő, immár

nyugodtabb hangon.
— Á, tényleg? Merre lakik?
— A Vitkovics utcában.
— Hmm. Valóban? Ez nagyon érdekes. Évekig jártam egy kis

presszóba a Vitkovics utcába, aztán bezárták a helyiséget.
— És maga hol lakik?
— Én? Az Irányi utcában. — Itt elakadt a párbeszéd, egyikük sem

tudta hirtelen mit mondjon. Hogy áthidalják a kellemetlen hallga-
tást, a férfi elővette pipáját, megtömte és rágyújtott.

— Jé, pipázik? Maga az első pipás ember, akit ismerek. — Olyan
gyermeki lelkesedéssel mondta ezt, hogy a férfi elmosolyodott.

— Nos, kérem, ne feledjük miért is jöttünk! — felelte szárazan. —
Akkor én most átmegyek a túloldalra, és mindketten nyugodtan te-
hetjük a dolgunkat — mondta, és átsétált a túlsó oldalra. Mikor
átért, még integetett az elképedt nőnek, akinek válaszra sem ma-
radt ideje a megdöbbenéstől.

A férfi elfordult és újra nekitámaszkodott a korlátnak. A nő egy
pillanatig még előző pozíciójában maradt, aztán ő is a korláthoz lé-
pett és lenézett. Így álltak egy-két percig, aztán a nő hátrasandított.
A férfi ugyanúgy állt, mozdulatlanul, csak füstfelhők bodorodtak
néha feje fölé. A nő nem tudta, mit tegyen. Képtelen volt rászánni
magát, annak ellenére, milyen elszántsággal indult neki.

Most, hogy itt állt a hídon, és nézte a mélyben hullámzó, ör-
vénylő vizet, elvesztette erejét. Elképzelte, ahogy fuldoklik, és el-
szállt minden bátorsága. Újra hátranézett a férfire, majd átkiabált: 
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— Ha így áll, nem tudom megtenni! Talán elkezdhetné!
— Legyen szíves, ne siettessen, ez komoly dolog, ami megfon-

toltságot és tökéletes kivitelezést igényel. Nem lehet csak úgy elkap-
kodni. De ha önnek nincsenek ilyen problémái, kezdje csak bátran!

— Inkább megvárom magát, végül is ráérek…
A férfi megfordult, ránézett a nőre, észrevette, hogy megrémült.

Visszament hozzá.
— Tudja mit, tartsunk egy kis szünetet, amíg összeszedjük ma-

gunkat. Meghívom egy italra. Velem tart?
— Nagyon szívesen! — A nő megkönnyebbült.
Elindultak egymás mellett. A Madách téren találtak csak nyitva

tartó kocsmát, oda ültek be.

— Mit kér?
— Egy konyakot, és kérem, vegyen egy csomag cigarettát is, de

ne túl erőset.
A férfi rendelt a pultnál. Magas bárszékeken ültek egymással szem-

ben. Koccintottak, a nő csak belekortyolt az italba, a férfi — konyakot
rendelt magának és egy sört — felhajtotta a rövidet, és utána jót hú-
zott a sörből. A nő rágyújtott, megkínálta a férfit is, az elutasította.

Kölcsönösen vizsgálták egymást. Így kabát nélkül mintha ben-
sőségesebb viszonyba kerültek volna egymással. Előtűntek a nő vo-
nalai, a férfi vállai.

A második kört a nő fizette.
— Mondja, miért akart leugrani? — kérdezte végül a férfit.
— Egy éve meghalt a feleségem. Azóta járok a hídra mindennap.

Aztán mindennap hazamegyek, és túlélek. Ha ma nem jött volna,
megteszem. — A nő szemei könnybe lábadtak a hallottak és az al-
kohol hatására. — Annyira sajnálom! — felelte. — Látja, magának
tényleg van oka rá, én pedig, mint egy fruska, az első bánat miatt a
halált vágyom. Nézze, még levelet is írtam. — És előhúzott kabátja
zsebéből egy kis borítékot. Mindketten felnevettek.

Az egész délutánt együtt töltötték. Megebédeltek, aztán a liget-
ben sétáltak, és forralt bort ittak. Boldogok voltak.

Nehezen váltak el. A Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca
sarkán álldogáltak még egy darabig, aztán búcsút intettek egy-
másnak. A nő elindult a Vitkovics utca felé. A férfi utána kiáltott: 

— Ha van kedve, kedden találkozhatunk újra. A hídon várom.
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