
Héjakaromra, macskafogra,
korgó gyomorra, fagyos márciusra
ónos esőben ázó ág hegyén.

Gyerekdal
felnőtteknek
a földet magamhoz ölelem
az eget magamhoz ölelem
a gyerekeket magamhoz ölelem

mert általuk ölel az ég vissza
mert a föld általuk ölel vissza
gyerekként ölelni mindent magadhoz

ami tiszta

ami elmúlt soha nem jön vissza
ölelj ölelj csak magadhoz mindent

mintha
gyerekként magadat ölelnéd vissza

Jász Attila fordítása

Emlékfoszlányok
kommentárokkal
A gyermekben még megvan a képesség a reményre… szeretjük, mi
több, akarjuk ezt hinni. Pedig mennyi, de mennyi gyermekből hi-
ányzik ez. Láttam, ismertem, ismerek ilyen arcokat. Micsoda vesz-
teség és fájdalom, ha a remény képessége nem adatik meg egy gyer-
meknek, ha csak a jelenben képes élni, érezni, gondolkozni. Micsoda
szörnyű „jelenre” ítéltség ez. Aki önzőnek születik, az nem ismeri a
reményt, számára a jövő megközelíthetetlen, értelmezhetetlen, de aki
önzővé válik, az útközben vesztette el a reménybe vetett hitet, s ezért
és így lesz kikerülhetetlenül a Jelen, a Most rabja, rabszolgája.

CSENDES SIRÁLY TOLL

SOPSITS ÁRPÁD

1952-ben született Szege-
den. Színház- és filmrende -
ző, forgatókönyvíró.
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Apám Szegeden mindig magával hordott a piacra, aminek a hatvanas
években Marx tér volt a neve. Előtte Mars térnek hívták, de nem tu-
dom, a bolygóra vagy a katonai menetelésre utalt-e a név, ám most
újra ez a neve. Micsoda spórolás ez az utcatábla-felirattal, mindig
csak egy betűt kellett átfesteni, és mintha közben méretet is cserélne:
S-ből X-be, majd vissza S-be. De vajon a történelem is méretet cse-
rélt itt?

Gyermekként ezt a teret szinte bejárhatatlanul hatalmasnak és ti-
tokzatosnak láttam, a maga sátraival, bódéival, különös figuráival;
ma egy alig közepes, szimpla piacnak érzékelem. Felnőttkorunk a
dolgok titoktalanodásának fájdalmasan szomorú időszaka. Józano -
dásba szürkülés.

Amikor beszakadt alattam a jég és kétoldali tüdőgyulladást kaptam,
a halál folyton a 41 fok fölé emelkedő lázgörbével ijesztgetett, és egy-
re forróbb lett közös leheletünk. De távozásom nem ekkorra íratott
meg, és nem én, de a szervezetem, a zsigereim a végkimerülésig küz-
döttek ellene. Ő hirtelen meggondolta magát és odébbállt. De tá-
vozóban még egyszer visszanézett és félreérthetetlenül rám kacsintott.
Nem emlékszem, hogy melyik szemével kacsintott, de kacsintásá-
nak mély, súlyos hangja volt. Mikor meggyógyultam, a doki azt
mond ta, hogy „jó barátod neked a halál, mert nem téged, hanem a
hűtlenséget választotta. De vigyázz magadra, mert csak egyszer ka-
csint” — és rám kacsintott.

A nevelőotthon poros udvarán ültünk a rozoga asztal két oldalán
anyám és én. Csendes, őszeleji eső szitált.

— Elvisz innen? — kérdeztem.
— El.
— És mikor? … Mikor?
— Még nem tudom.
— Csak akkor jöjjön, ha már tudja — mondtam keményen és fel-

álltam, hogy otthagyjam. Ő hirtelen magához ölelt és azt suttogta:
— Akkor férjhez kell mennem… megint.
— Hát menjen! 
Döbbenten nézett rám és lassan elengedett. Folyt az eső a hajunkról,

az arcunkról.
Csók és ölelés nélkül váltunk el.
Nem tudtam, nem ismertem én még akkor a test parancsait, pusz-

tító vágyait, sem idegenkedéseit, a kényszer lehunyt szemű némaságát,
a megadás poklát… ahogy azt sem, hogy akkor én ott tulajdonkép-
pen ítéletet tartottam anyám fölött.

Legközelebb egy idegen férfi jött értem, hogy hazavigyen anyám-
hoz karácsonyra. És ez a férfi, míg élt, idegen is maradt nekem örök-
re. Mostohaapa. A kezét nyújtotta — óriási keze volt —, de én nem tet-
tem bele a magamét. Az a kéz gyakran ütötte később az arcom, és
sovány testem is. Máig tudom, milyen gyorsan közeledhet az archoz
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a talaj, s milyen a hang, mikor a test, a csont a frissen beeresztett pad-
lóhoz csapódik.

…vagy nem felejtem 52 vaságy éjszakai nyikorgását, sodronyok rán-
gását, riadt hangok egymásra torlódását — ma így szólna a konk-
rét zene, ha én szerezném —, az álmukból felriadók kiabálását, sí-
rását, nyüszítését, anyasóhajok és apaátkok kórusát, s a védtelenséget,
ahol nem lehetett jelen (mert nem is volt) sem Isten vigasza, sem Jé-
zus imája érettünk, csak félárva fiúgyermekek Mária-siralma szólt
minden (rohadt) este, 52 hangra hangszerelve…

December 22-én délután apámmal a Móravárosban felszálltunk a vil-
lamosra, és csak a Felsővárosban szálltunk le. Még soha nem jártam
előtte arrafelé. A házak nagyobbak és rendezettebbek voltak, mint
ahol mi laktunk. De a frissen esett hó itt sem volt eltakarítva. Alig
volt közlekedés. Nem messze a megállótól egy víztorony magasodott.
Arra vettük az irányt. Ahogy a hidroglóbusz alá értünk, apám meg-
állt és azt mondta:

— Te itt megvársz! Itt nem esik rád a hó, a széltől is védve vagy.
Mozogj, hogy meg ne fázz! Nem leszek el sokáig. Visszafelé megyünk
be majd a henteshez!

Nem kérdeztem, hogy hova megy, vagy hogy mért nem visz ma-
gával. Ismertem indulatos, makacs szófukarságát, és féltem is tőle.
Csak bólintottam, és néztem gyorsan távolodó, határozott alakja után.
Ő nem nézett vissza. Bakancsa hangjai lassan elhaltak a hóban. A har-
madik sarkon befordult és eltűnt a szemem elől. A közeli templom
harangja fél négyet ütött. A környéket néztem, az egy-két cekkerrel,
táskával sie tő gyalogosokat, egy elhúzó oldalkocsis motorost, aki-
nek lámpája megvilágította a túloldalon hajtó biciklist, aki egy nagy
karácsonyfát cipelt. Tudtam, az idén nekünk nem lesz karácsonyfánk.
Majd az utat néztem, amin apám elment. Észrevettem mély lábnyo -
mait a friss hóban, a jellegzetes bal talpat, amin egy majdnem hat-
szögletű folt volt. Én vittem két hete a suszterhez javíttatni, és pár nap-
ja én is hoztam el. Gyorsan hűlt az idő. Fázni kezdtem, és hiába
ugráltam, a hideg egyre inkább az ingem alá lopakodott. Töpreng-
tem, hogy mit csináljak, végül bátortalanul, de elindultam a lábnyom
után. A harmadik sarkon én is befordultam. Egy végeláthatatlanul
hosszú utcasor tárult elém, sok-sok sarokkal, gyéren fel-felkapcso-
lódó lámpákkal. Már igencsak sötétedett. A harang épp a négy órát
ütötte el. Követni kezdtem apám egyre kivehetetlenebb lábnyoma-
it. Egy idő után azt vettem észre, hogy nincs lábnyom, hogy felszí-
vódott, és hogy valaki másét követem. Nem volt zseblámpám, hogy
valóban ellenőrizni tudjam, és arra is figyelnem kellett, nehogy a visz-
szafelé tartó apámba botoljak. Egy ideig még néztem a villanyfényes
össze-vissza ablakokat, de amikor két sarokkal lejjebb egy alak be-
fordult a hosszú utcába és felém tartott, óvatosan elindultam vissza -
felé a víztoronyhoz. Majd a saroktól eszeveszetten futni kezd tem, hogy
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ha mégis apám lenne az, és a víztorony utcájába befordul, alatta lásson
állni engem, ha épp odanézne.

Másnap ebéd után azt hazudtam, hogy át kell mennem egy osz-
tálytársamhoz a téli szünetre feladott lecke-anyagért, mert mikor a
tanár néni diktálni kezdte, nekem eltört a ceruzám, nem tudtam min-
dent felírni.

Felszálltam a villamosra és izgultam, hogy jó helyen szálljak le. Si-
került. De a megállóból merre tovább? És miért is akarom én tudni,
hogy hova ment előző nap az apám? Talán, mert amikor visszajött,
nyugodtabb és jobb kedvű volt? Miért hagy ki engem egy ilyen él-
ményből? A víztorony alá mentem, de mivel az minden oldalról egy-
forma, fogalmam sem volt, hogy az öt utcából, ami a téren keresztül
a toronyhoz vezetett, melyiken indult el az apám. Megkerestem a láb-
nyomot. Egy kissé letaposva, de még megvolt. Jól kive hető, szinte hat-
szögletű folt a bal talpon. Most vittem magammal zseblámpát, hogy
ha besötétedne, ne veszítsem el, de tudtam, hogy van időm, hisz még
csak két óra volt. Szigorúan a hol eltűnő, hol előbukkanó nyomot kö-
vetve, két további sarkon is irányt változtatva, ha nehezen is, de el-
jutottam egy zöldkerítéses, sötét, egyszintes, okkerszínű, nagy füg-
gönyös ablakokkal teli házhoz. Ennek kapujában eltűnt a nyom.
Óvatosan belestem. A ház hátsó részében égett a villany, de nem volt
semmi mozgás. Azon gondolkodtam, hogy becsengetek és valami in-
dokkal, például hogy nagyon kell WC-re mennem, vagy mert rosszul
vagyok, valahogy bejutok a házba és körülnézek. Egy kisgyerek alig-
ha gyanús. Akkor még meglehetősen ártatlan képem volt… Ekkor egy
nő lépett ki a folyosóra az egyik szobából, földig érő kék pongyolában.
Felkapcsolta a folyosói villanyt. Az éles fény ben egy magas, hosszú,
hullámos, szőkésbarna hajú nő állt meg a tükör előtt, és kissé álmosan
fésülködni kezdett. Szinte szálanként láttam sűrű, mézszínű kócos ha-
ját, ahogy a fésű alatt lassan, lassan kisimul. A mozdulatok fáradt ál-
mossága és puhasága elvarázsolt. Nem láttam tisztán az arcát, sem a
szemét, csak húsos, piros ajkait. Közelebb léptem, hogy jobban lássam
a vonásait. A nő váratlanul leejtette a fésűt. Káromkodva hajolt le érte.
A pongyolából kivillant szépformájú balcombja, telt mellei, majd elő-
bukkant tompora hatá rozott, de finom íve, ahogy megigazította a fél-
recsúszott pongyolát. A tükörből észrevett. Hirtelen az árok partján ma-
gasodó akácfa mögé húzódtam, de már késő volt. A nő feltépte a bejárati
ajtót. Hangosan, de nem ordítva kiszólt:

— Már megint leselkedsz, rohadt kis nyavalyás? Gyere elő! Hal-
lod! Megmondalak az apádnak. Ne légy gyáva, ha akarsz valamit, gye-
re elő! Hallod? Egyébként meg üzenem neki, hogy elromlott a rezsó. 

Összetéveszt valakivel — gondoltam megkönnyebbülten —, az
apám nem villanyszerelő, sőt kifejezetten fél az áramtól.

— Jó, megmondom — hazudtam rekedten a fa takarásában.
— Kérsz teát?
— Nem — mondtam, pedig igazán jólesett volna, annyira átfáztam.
— Meg ne fázz ebben a hidegben.
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A nő a hideget megérezve visszahúzódott. Aztán szándékosan le-
kapcsolta a villanyt, és eltűnt a folyosóról. Egy kis ideig még vártam,
de mivel sokáig nem történt semmi, hazamentem. Sem dühöt, sem
féltékenységet nem éreztem. Csak valahogy a nyál keseredett meg
kissé a számban. De nem köptem ki. Otthon nem mondtam semmit.
Az apámat néztem, ahogy az újságját olvassa. Vártam, hogy az anyám-
 ra néz, majd rám és mond valamit. Valamit. De csak becsukta az új-
ságot és bement lefeküdni.

Reggel azon kaptam magam, hogy az anyámat figyelem a szár-
nyas tükör előtt, ahogy fésülködik. Sokszor láttam már ezt, de most
valahogy mást jelentett minden mozdulat, gesztus, a hulló hajcsomók,
a szisszenések, a grimaszok, pedig anyám ugyanúgy fésülködött, mint
tegnap, vagy tegnapelőtt, vagy bármikor azelőtt. Először életemben
az anyámat mint nőt néztem meg. Anyám metszett, kemény arcéle,
határozott vonásai, a szerető lágy, finom, puha vonásaival szemben.
A törékeny test véznasága, soványsága, a telt, érzéki, hullámzó moz-
gással szemben. Kontraszt, amitől megborzongtam.

És apámra is mint férfira, és nem mint apára kezdtem nézni. Ösz-
szezavarodtam. Hogy van ez? A szülők sokáig, néha nagyon soká-
ig csak szülők, anyák és apák, és nem nők és férfiak. A gyermeki te-
kintet különbözősége a tudat, az érzelem ösztönös védekezése lenne?
Lehet. De mi, mikor és mit ír fölül?

Karácsony. Karácsonyfa nincs, ajándékok se nagyon. Egy meleg zok-
ni, egy könyv, egy szép műanyag csat gondosan becsomagolva né-
hány fenyőgallyon, hat szaloncukor. Apámmal marónit, sült gesztenyét
csinálunk. Ez az én igazi karácsonyi ajándékom. Ahogy „beírdaljuk”
éles késsekkel a gyönyörű gesztenyék hasát. Ahogy a tűz fellobban
az öreg sparheltben. Ahogy a sütőben halkan búg, sikít, zenél a gesz-
tenye, ahogy nedvességét lassan elveszíti. És az a csodálatos illat,
ahogy betölti a kis lakást. Anyám távolról figyel minket. A rádiót hall-
gatja. Magánya sokszor megoszthatatlan és áthatolhatatlan. Kiszedjük
a megsült gesztenyéket. Már enném is, de forró. Várni kell. Apám-
mal dobálni kezdjük egymásnak — repülés közben gyorsabban hűl
—, de megtartani nem lehet, éget, rögtön tovább kell passzolni. A fon-
 tos, hogy többet legyen levegőben, mint kézben. Szeretem, mert meg-
tarthatatlan, mint annyi igaz dolog az életben. Anyámnak dobom.
Ő nem kapja el. Koppan a parkettán. Még egyet dobok. Azt sem kap-
ja el. Aztán a harmadikat végre elkapja. Kibontja. A szájához eme-
li. Egy kicsit leharap belőle. — Finom — suttogja. Majd továbbad-
ja nekem, én apámnak. Csak ezután kezdünk el enni. Mindenki, amit
felbont, a másiknak adja. Harmadik éve próbáljuk játszani ezt így…
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