
Pécsi látogatás
(regényrészlet)

Pécs szerény méretű városnak látszik, mely megmaradt emberi lép-
tékűnek, bár eddig még egy lélekkel sem találkoztam benne. A vas-
útállomás felé tartok. Ez csak amolyan meggyőződés. Tudom, hogy
nem lehet másképp.

Nem sokkal később ott álltam a homlokzatáról könnyen felis-
merhető épület előtt. A vasútállomások homlokzatát ugyanis rög-
tön felismeri az ember. Van valami közös a világ összes vasútállo-
másának homlokzatában. Akkor is, ha egyáltalán nem hasonlítanak.

Ezen az épületen azonban volt valami különös — mégpedig egy nagy,
félkör alakú sárga ablak, fekete sugarakkal. Gúnyosan tekint rám, mint
egy falióra maradványa, melyről levették a mutatókat. Az időt.

Bent megszámlálhatatlan faállvány támasztja az épületet, olyan
az egész, mintha egy óriás pókhálóba lépne az ember, melynek min-
den zuga csapdát rejt.

Egyetlen kijelzőt sem láttam. Nincs menetrend. Nem tudni, hon-
nan hová mennek a vonatok. Se az indulás, se az érkezés idejét. Se
a vágány számát.

Az egyik zugban, az állványok félhomályában, nyitott pénztárt
fedezek fel. Egy árny rajzolódik ki, mozdulatlanul ül a kis tejüveg
ablak mögött. Kísérteties emberi árny, minden látható életfunkció-
jától megfosztva. Az első árny, amellyel reggel óta találkoztam.

Kisétáltam a peronra. A vágányok üresek. Az állomásfőnök az
egyes vágány mellett ül, hidegtől dermedten, tőlem pár lépésre.
Szinte láthatatlan. Remeg. Nyakában fakó síp, egyik kezében szí-
nes tárcsa, melynek fehér vas nyelét szorongatja. Várja, hogy jelt
adhasson a következő vonat valószínűtlen indulására. Nyilván va-
lami tévedésről lehet szó. Talán ő tévedett, talán más.

Semmi jelét nem látom annak, hogy ma egyetlen vonat is járt
volna a pécsi pályaudvaron. Azt viszont tudom, hogy még ha nincs
is másik vonat, ő az utolsóval fog érkezni.

Tudom, hogy időben vagyok. És azt is, hogy itt lesz. Mert jönni fog.
Ebben egészen biztos vagyok.

Nem kellett várnom. Nem is érkezhettem volna pontosabban. Akár-
csak a vonat. Sem előbb, sem később. Ő volt az egyetlen leszálló utas.
Sőt az is lehet, hogy az egyetlen utas az egész vonaton. Nem kért se-
gítséget. Nem tudom, hogyan csinálta. A szinte láthatatlan és reszkető
állomásfőnök nem mozdult, ugyanolyan dermedten ült a padon.

Ő pedig ott ült a peronon a tolókocsijában, teljes készenlétben.
Nem akartam az állomáson fogadni. Meg se fordult a fejemben.

Nem is szeretném, ha észrevenne. De azért természetesen ragasz-
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kodtam hozzá, hogy jelen legyek az érkezésekor. A világért sem
akartam volna, hogy bármi baja essen. Ilyen időben. Ilyen időkben.
Még Pécsett is, ebben a nyugodt városban.

Gyorsan elbújtam az állványok mögé, gondoltam, hagyom, hadd
boldoguljon egyedül. És azt sem szerettem volna, ha úgy érzi, fi-
gyelik. Valószínűleg nem is remélte, hogy várni fogom. Sőt bizo-
nyára nem is akarta volna.

Minden várakozás nélkül, magabiztosan indult el a kijárat felé,
két karjával hajtva a tolókocsi kerekeit. Ott egy ideig nézte a fekete
éjszakában fehérlő utcát. Mintha örülne, hogy itt van. Aztán hal-
lottam, hogy sóhajt egy nagyot.

Idős kora ellenére nem volt különösebben ügyetlen. Nagyobb
nehézség nélkül lejutott a lépcsőn a tolószékével. Kicsit lassan
ugyan, de szerencsésen.

Én is elindultam, és óvatosan, kis távolságot tartva követtem.
Semmit sem tudok kijelenteni teljes bizonyossággal. Lehet, hogy
mégiscsak érezte a jelenlétemet? Nem tudom, de ha így volt is,
semmi jelét nem adta ennek.

Csikorogtak a kerekek a hóban. Gondolkodás nélkül befordult a
Szabadság utcába — az első utcába, amely úgyszólván az útjába ke-
rült. Egyenletes ritmusban és még csak nem is lassan haladt tolóko-
csijával a járatlan, hófedte út közepén. Nem volt csomagja, s ami még
meglepőbb, meleg ruhája se. Az állomáson nem volt sok időm meg-
figyelni a részleteket, csak fél szemmel láttam a ruházatát: egyszerű
szürke öltöny, fehér ing bordó nyakkendővel, fején pedig kockás sváj-
cisapka és klasszikus fekete keretes szemüveg. Az arcvonásait viszont
egyáltalán nem tudtam kivenni, mert féltem, nehogy észrevegyen.

Nem tudhattam persze biztosan, hogy szenved-e a hidegtől. De
minden mozdulata arról árulkodott, hogy tudja, mit csinál.

Miután kiért a sugárútra, jobbra kanyarodott, majd a következő
kereszteződésnél magabiztosan befordult balra. A Jókai utcába ért,
ahol továbbra is az út közepén haladt, minden tétovázás nélkül,
mintha világéletében ismerte volna ezt a várost.

Egy kis idő múlva, amint kiért az utca végén lévő szép kis térre,
messziről is látszott, hogy gyorsítani kezd.

Rögtön én is sietősebben szedtem a lábam. De mire a térre értem,
eltűnt.

j

Ma reggel fagyos a levegő. A vékony, tejszerű fátyolba burkolózó
égen mosolyként szüremlik át a fény. A havazás most éppen elállt,
ki tudja, talán az éjjeli tombolásban merült ki annyira, hogy a hó most
tánc helyett békés álomba merülve nyújtózott el a Széchenyi téren.

Tettem pár lépést előre a tágas eszplanádon, ahonnan több, kü-
lönálló lépcsősor vezet a smaragd kupolás dzsámi vaskos árnyáig.

Késő délelőtt van, de sehol semmi mozgás, sehol egy járókelő.
A város még alszik, nem tudom, miért. Az enyhén emelkedő, hó-
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födte téren egy lélek sincs, csak ő. Így tehát előbb ideért. És vár rám.
Mozdulatlanul. Ott ül a tolószékében, a tér közepén magasodó mű-
emlék tövében.

Szép lassan elindultam felé. Hallania kellett a hóban csikorgó léptei-
met, de a fejét se biccentette. Csak várt, tolószékével a dzsámi felé for-
dulva nézte a kupolát kíváncsian. Vagy talán inkább csak türelmesen?

Mikor odaértem, valahogy zavarban éreztem magam. Nehezen
tudnám megmondani, miért. Kissé összeszorult a szívem, azt hi-
szem. Vagy idegesség. Valami homályos, tétova idegesség lehetett.

Az öregember továbbra sem fordult felém, ezért enyhén kitér-
tem oldalra, hátha észrevesz, mielőtt köszönnénk egymásnak. De
egy szó sem hangzott el. Nem lepődött meg, csak nézett rám, üres
tekintettel. Nem örült. És nem volt szomorú. Mintha pontosan úgy
történne minden, ahogy történnie kell.

Elmosolyodtam, aztán kissé zavartan, de gyorsan elővettem a
vastag plédet, amit magammal hoztam. Biztos voltam benne ugyan -
is, hogy az öregember ma sincs a hidegnek megfelelően öltözve.

Mozdulatlanul ült tovább vékony, szürke öltönyében és szan-
dáljában, összeszorított térddel és leesett vállal. Amikor a térdére
terítettem a vastag plédet, és betakartam vele előbb a lábát, aztán
nyakig az egész testét, szép lassan felemelte a fejét, majd kifejezés-
telen arccal, alig észrevehetően biccentett.

Néztük egymást ártatlanul, a másik tekintetén átsuhanó, vagy
inkább menekülő tekintettel, mint két idegen, aki szavak nélkül fag-
gatja egymást, holott tudják, hogy már amikor megbeszélték a ta-
lálkozót, akkor sem értették, mi szükség van rá. Ami talán legalább
olyan természetes, mint amennyire valószínűtlen. Két idegen, akit
valami láthatatlan, szinte titokzatos kötelék köt össze, közben pedig
mindkettejüknek az jár a fejében, vajon mit keres itt, és ugyan miért
kellett találkoznia a másikkal. Itt és most.

Az öreg mintha nem vett volna tudomást rólam. Lassan felemel -
te a fejét, előbb egy ideig a dzsámit bámulta közönyösen, aztán a
körülötte lévő világot kezdte szemlélni: a hóval borított teret, az im-
pozáns épületeket, melyek büszkén, együttérzést hirdetve bújtak
össze a nagy hidegben. Aztán megint maga elé nézett, a semmibe,
furcsa vigyorral az arcán, mintha saját magától kérdezné: hol vagyok?
nem tudom, nem ismerek itt semmit, nem ismerem ezt a helyet…

Szólni akartam. Néhány szót mondani neki. De nem tudtam,
hogy szólítsam meg. Közvetlen legyek? Vagy inkább távolságtartó?
A döntő kérdés pedig — amelytől függ az összes többi —, hogy ma-
gázzam vagy tegezzem? Tudnám-e tegezni? Össze voltam zava-
rodva, nemcsak a helyzet miatt, hanem amiatt is, hogy képtelen vol-
tam megválaszolni a kérdést, amelynek nem szabadott volna
kérdésként felmerülni.

Végül a magázás mellett döntöttem:
— Gondolom, elfáradt az utazásban.
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Láttam, hogy az első szavak hallatán fülelni kezd. De válaszolni
nem válaszolt. Nem éppen udvariatlanságból vagy megvetésből,
inkább csak mintha várta volna a folytatást. A folytatást, ami szük-
ségszerűen csakis monológ lehetett.

A tekintetét is elfordította. Mintha zavarban lett volna. Talán csak
amiatt, hogy szól hozzá valaki, akit nem is ismer. Végül felnézett,
mintha kérdezni akarna valamit, csak nem sikerülne, aztán ismét le-
sütötte a szemét, mint aki rájött, hogy már nem is tudja, mi lett
volna a kérdés.

Riadtan néztünk egymásra egy-két pillanatig. Aztán szó nélkül
a tolókocsi mögé álltam, és semleges hangon, választ nem várva
így szóltam:

— Tegyünk egy sétát a városban!
Meglepődtem. Gondolkodás nélkül rávágta, hogy „Jó!”, erőtlen,

de határozott hangon, továbbra is csak maga elé nézve. „Jó!” —
mondta még egyszer megerősítésképpen, de még csak nem is bic-
centett.

Tolni kezdtem. A kerekesszék finoman indult meg a porhanyós
hóban. Találomra indultunk el. Nem beszéltük meg, merre men-
jünk. Egyenesen előre. Amerre a lábunk, no meg a kerekünk vitt.

Felmentünk hát a dzsámi előtti térre. Ő nem szólt többet, meg se
moccant, hagyta, hogy toljam. Igaz, nem láthattam az arcát, de va-
lahogy teljesen közönyösnek képzeltem. Azért biztosan boldog. Leg -
alábbis én úgy éreztem. A lelke mélyén boldog. Vagy ha nem is bol-
dog, legalább elégedett. Békésen élvezi a zötykölődést a kis
kocsiban.

Befordultunk a Pannonius utcába, a székesegyház felé. A kerekek
szokatlan, tompa zajjal karistolták a havat. Az út közepén mentünk
a friss, puha hóban. A hideg éjszaka miatt kissé jeges is volt. Jó ideje
nem járt erre egyetlen autó sem, holott ez a belvárosi utca általában
elég forgalmas. Végül a következő kereszteződésnél találkoztunk
az első emberrel. Egy nő volt az, a gyerekével. Szemlátomást nem
tetszett neki, hogy az út közepén megyünk, nyilván azért, mert tilos
és nem szokásos. Hirtelen karon ragadta a gyerekét, majd bosszú-
san, villámló tekintettel meggyorsította a lépteit.

Nem sokkal később a székesegyház magasságába értünk. Léleg-
zetelállító volt az épület még onnan is, ahonnan mi néztük; ahogy
négy vastag szürke tornyával lomhán nyújtózott az ég felé. Kicsit
csalódott voltam, hogy útitársam a legkisebb jelét sem mutatja az
érdeklődésnek. Azért tettem egy kísérletet. Mondtam neki, hogy a
város leghíresebb műemlékét látja. Nézte, de mintha nem látna ott
semmit, elfordította a fejét.

Nem mintha nem lett volna benne kíváncsiság, vagy mintha
minden hidegen hagyta volna, csak más járt a fejében. Épp egy
piros vaskorlátot figyelt a nagy parkra nyíló utca túloldalán, mely-
nek láttán most először mozdult a karja, mintegy az irányt mutatva.
Gondolom, kíváncsi volt, mi lehet odalent, a korláton túl.
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Néhány méterrel lejjebb, a vastag hótakaró alól előbukkanó sú-
lyos kövek sötét arabeszkjeiből egy ókori templom maradványai
rajzolódtak ki.

— Mi ez? — hebegte halkan az öreg. — Ismered?
Aztán a korlát mentén óvatosan leereszkedtünk a romokhoz.

Megláttam egy táblát.
— Egy kis templom romjai, az első keresztények idejéből. Illetve,

a tábla szerint mauzóleum. Régen sírhely lehetett…
Ismét bólintott, egészen lassan, majd hosszasan nézte a komor

helyet. Az alacsony fal, melyre finoman rárakódott a hó, világosan
feltüntette a műemlék alaprajzát.

Szép lassan bolyongtunk tovább, és hallgatagon átvágtunk a
nagy lejtős parkon. A nap most először próbált áthatolni a szürke
felhők vékony fátylán. A tér mintha egy pillanatra felébredt volna
a nagy világosságtól. Hunyorognom kellett a hirtelen verőfényben.

Elnyújtott berregés hallatszott. Az utcába, ahova a térről kiértünk
egy autó hajtott be, mely óvatosan, szinte lépésben gurult a jeges
úton. Rögtön, hirtelen mozdulat nélkül tettem egy negyed fordu-
latot a tolókocsival, és az első kerekeket kissé megemelve próbáltam
felkaptatni a járdára. Ott haladtunk tovább.

Az autó vezetője, amint mellénk ért, dudálás helyett csak mo-
gorván intett felénk, majd gyorsítva eltűnt abban az irányban,
ahonnan jöttünk.

— A ferences templom — mondtam hangosan, bár inkább csak
magamat próbáltam betájolni — és a Ferencesek utcája…

Kíváncsian, mosolyogva néztem körül. Afféle nyugodt elége-
dettséggel.

— A Szent Ferenc negyedben vagyunk — tettem hozzá enyhén
megemelve a hangom, látván, hogy az öreg most végre figyel.

— Ismerem… — dünnyögte minden magyarázat nélkül, semle-
ges hangon, szinte alig hallhatóan. — Ismerem…

— Igazából csak én hívom így — folytattam. — A templom miatt,
az utca miatt…

— Te ismered ezt a negyedet? — vágta rá ahelyett, hogy meg-
várta volna, míg befejezem a mondatot. — Én igen, én nagyon jól
ismerem.

— De most külföldön vagyunk, Pécsett, a régi ferences negyed-
ben. Valószínűleg nem ugyanarról a negyedről lehet szó — mond-
tam, hogy fenntartsam a kezdődő beszélgetést. 

Az öregember azonban, akit továbbra is csak hátulról láttam,
ismét hallgatásba merült. És a csönd megint eltartott egy ideig.
Aztán:

— De maga miért tegez engem? — szegeztem neki a kérdést kí-
váncsian, a háta mögül. — Nem értem.

A kérdésre nem jött válasz. Toltam tovább a kocsit, mintha nem
is mondtam volna semmit.

— Ez itt a szent szobra — mondtam. Megálltunk.
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Assisi Ferenc bronz szobra állt előttünk, készségesen, egy álkút
káváján, melyen két, ugyancsak bronz galamb csipegetett.

Az öregember fel se emelte a fejét, továbbra is maga elé nézve
megszólalt:

— Mert… a magas életkorom felhatalmaz rá.
Ez volt a válasza. Végül felnézett a szoborra. Kicsit félrehúzód-

tam, nemcsak azért, hogy egy-két percig magára hagyjam, hanem
azért is, hogy nyugodtan figyelhessem. Meglepettnek tűnt. Orrcim-
páit kissé összehúzva, tetőtől talpig végigmérte a szent magas alak-
ját, aki egyik kezében galambot tartott, a másikat pedig — benne
pár képzeletbeli kenyérmorzsával — a kút peremén lévő bronz ga-
lambok felé nyújtotta. Az öreg tekintete végül ez utóbbiakra szege-
ződött. Kíváncsian nézte a jelenetet. Most láttam először moso-
lyogni. Ő is nyújtotta kezét a fém madarak felé, erőtlenül, mintha
mondani vagy adni akarna nekik valamit, ki tudja, talán épp pár
nem kevésbé képzeletbeli kenyérmorzsát. Az egyik szoborgalamb
feje a szent felé fordult. Az öregember a galambot utánozva felné-
zett Ferencre. Egy tréfás kedvű járókelő néhány szelet friss kenye-
ret tett a szent és a másik, csipegető galamb lába elé. Az öreg előbb
a kenyeret, aztán ismét a szobor arcát nézte. Hosszasan. Vonásai
felengedtek. Elégedettséget láttam rajta. Titkos elégedettséget. Azt
hiszem, ekkor fordult először felém, és nézett rám, úgy igazán.

— Nem éhes? — kérdeztem mosolyogva. — Elviszem ebédelni!
Még mindig csak nézett, szinte vidáman. De nem válaszolt. Várt,

gondolataiba merülve meredt rám. Láttam, hogy tekintete egy pil-
lanatra a semmibe veszett. Majd visszatért felém. Aki még mindig
pár lépéssel távolabb vártam. Ekkor félénken, alig látható mozdu-
lattal, beleegyezően bólintott.

A tolókocsi mögé léptem újra, aztán szép lassan kószáltunk to-
vább. Reméltem, hátha összefutunk egy járókelővel, akitől megkér-
dezhetném, hol találok éttermet. De az utcák változatlanul és meg-
magyarázhatatlanul kihaltak voltak. Délben. A város központjában.

A Ferencesek utcáját szerencsére üzletek szegélyezték. Egy sze-
rény fogadó elé értünk. Tettem egy próbát, lenyomtam a kilincset.
Kinyílt az ajtó. Egyedül mentem be, előbb csak érdeklődni. Egy
morcos, gömbölyded nő jött elő. Világosan éreztem, hogy zavarok.
Ennek ellenére hajlandó volt — igaz, egyetlen mosoly nélkül — ki-
szolgálni bennünket.

Helyet foglaltunk, bár ez sem ment olyan könnyen. Nem volt ugyan -
is egyszerű utat törni a tolókocsival a szűk teremben. De most ott
ültünk egymással szemben, a találkozásunk óta először. Fel sem
merült, hogy bármiféle magyarázkodásra volna szükség. Foglyai
voltunk a helyzetnek, amelybe belecsöppentünk, és nem tehettünk
mást, mint hogy egyszerűen csak átéljük, ami történik velünk. Még
ha valami vagy valaki elrendezte volna is ezt a találkozást, akkor
sem lett volna más dolgunk, mint a rejtéllyel nem törődve a lehető
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legnyugodtabban lemondani mindenféle magyarázatról. Talán
mindketten kissé belefáradtunk abba, hogy mindig mindent meg
akarjunk indokolni. Ki tudja, talán a szellem tunyasága ez. Vagy in-
kább vágy az adott helyzet megélésére. Mintha a magyarázatok he-
lyett most valami bizonyosságnak kellene felülkerekednie, mintha
az volna a cél, hogy a lehető legkisebb erőfeszítéssel megelevened-
jen az emlékezet. Megelevenedjenek az érzelmek.

Az öregember időnként rám nézett, még mindig kissé gyanak-
vóan, de látható örömmel, hogy asztalhoz ülhetett, ráadásul a me-
legben. Arca, melyen ugyan nyomot hagyott az idő, most kinyílt,
miközben ő maga továbbra is ott maradt szánalmat keltő és nyug-
talanító szomorúsága mélyén.

Rendeltünk. Azt akarta, hogy én válasszak neki. Bort, azt min-
denképpen kért.

Némán koccintottunk. Láttam a fekete keretes szemüvege mö-
gött a vörös szemeit.

— Tudod te, hány éves vagyok? — mondta hirtelen reszelős hang-
ján. — Száznégy éves vagyok, az áldóját neki! — kiáltott fel büsz-
kén, s az arcán átfutó szinte pajzán mosoly mögött megvillant arany
fogsora. „Száznégy éves!” — csettintett a nyelvével többször, és már
nyúlt is a pohár felé, óvatosan megragadta, majd nagy nehezen kis
kört formált ajkaiból, melyek remegve közeledtek a pohár széléhez.
Csak egy kortyot ivott, aztán megint elégedetten csettintgetett a
nyelvével.

— Száznégy — ismételte bólogatva —, ahogy megmondtam! —
bizonygatta képzeletbeli beszélgetőtársának, hiszen láthatóan nem
is várt választ tőlem. — Mindig is tudtam, mindig mondtam, hogy
százhárom éves koromig fogok élni. Úgyhogy egy éve már csak re-
petázok…

Szemei egy pillanatra a semmibe vesztek, mintha a mondat to-
vábbi részét csak gondolatban folytatná, ha egyáltalán folytatta.

— Nahát akkor… — mondta, még mindig csak magának. És me-
gint bólintott.

— Most mit mondjak erre? — kérdezte felém fordulva. — Ez már
életkor, igaz-e? Kész gálya…

Hirtelen bosszúság jelent meg az arcán.
Alig evett, de azt a keveset viszonylag jó étvággyal. Úgy láttam,

nem akar erről többet mondani. Megint egykedvűvé vált.
— Fáradt vagyok. Kimerült. Most már szeretnék pihenni.
Kiléptünk az étteremből. A Ferencesek utcáján keresztül hamar

a Széchenyi térre értünk. Éppen oda, ahol előző este hirtelen szem
elől veszítettem. És ahová a ma reggeli találkozót megbeszéltük.

— Most pedig, fiacskám, eressz utamra…
Gondolkodtam, hogy elengedjem-e a tolókocsi fogantyúját.
Lassan távolodott, két gyenge karjával elszántan hajtva a toló-

kocsi kerekeit.
Szemlátomást el akarta kerülni, hogy megtudjam, hol szállt meg.Barna Anett fordítása
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