
Szünidőben 
Nem ismerem anyámat. Őt sem, akit amúgy a legjobban ismerek. 

Nyaggattam, hogy mért nem próbálkozik. Fiatal, meg minden. 
Erre megfogta a könyökén a bőrt, ott, ahol amúgy mindenkinek lóg 
egy kicsit. 

Ez neked fiatal? 
Aztán meg rám kente. Hogy nem hoz ide senkit a nyakamra. Mit 

akarsz, Babus, itt cigizzen egy kigyúrt, tetovált állat? 
Rálestem a lecke fölül. Mért, ilyenre vágysz? 
Kapsz egy nagy pofont!, fortyant fel rögtön. 
Holott amit mondott, önmagában elég szép pofon volt. Annyit 

már én is tudtam a női lélekről, hogy néha kifut, mint a tej. És akkor 
ilyen szavak kerekednek belőle. 

Anyám is megijedt, látszott. Legalább akkora pofon volt neki is. 
Főleg az, hogy állat. 

Írtam tovább a leckét a képlet alapján behelyettesítve, á négyzet 
meg bé négyzet egyenlő cé négyzet. Ez mindig ennyi. 

A viháncolós telefonálásokkal együtt jött a leejtegetés. 
Nem kellett hozzá nagy ész, hogy rájöjjek, mi történt. Illetve, sok-

kal inkább történik. Biztosra vetem, hogy se nem kopasz, se nem 
tetovált, se nem állat. Mondjuk, kopasz akár lehetne, de ahogy 
anyám a mai napig beletúr a hajamba, szinte kéjelegve, és hozzá 
azt búgja, Micsoda isteni lobonc, te lány!, Ezzel fogod levenni a lá-
bukról a pasikat!, a kopaszt is kizárhattam. 

Ült anyám az asztal túloldalán, kint a teraszon, fogta a kávés-
bögréjét, alig kortyolt belőle, csak nézett előre, a diófa lombjai közé. 
A diófát születésemkor ültették, megnőttünk elég nagyra. Én meg 
elnéztem anyámat, milyen szép, sehol egy ránc, megereszkedés, ho-
lott semmit sem tesz a teste karbantartásáért, egyszerűen ilyen. Be-
kukkantottam az asztal alá, a lábát is meg akartam szemlélni, és azt 
láttam, azt hiszem, életemben először konstatálva, hogy a lába íve 
tökéletes, a bokája finom és a lábfeje, amiket most egymáson nyug-
tatott, pedig szimplán gyönyörű. 

Na, mit bámulsz?, vette észre a tekintetem irányát, mire azt fe-
leltem, Keresem a radíromat. És a következő pillanatban már nem 
érdekelte, megint a diófa felé meredt, de azért, szinte ösztönösen 
még megismételte, mint akinek mesélhetek, átlát rajtam, ahogy a 
mocorgó levelek között a lombon is, A radírodat, na persze. 

Anyám névnapján, amikor Princip lelőtte Ferenc Ferdinándot, azt 
mondta, gyorsan köszöntsem meg, mert ma vacsorázni viszik. 

Vacsorázni visznek!, sikkantotta, és csak úgy libbent ide-oda a 
szobák között. 
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Kik?, kérdeztem epésen. 
Senkik, állt meg és rám meredt. Csak egy valaki. 
Marcella, csóváltam a fejemet. 
Butus vagy, Babus!, mondta hozzám lépve és mutatóujjával rá-

koppintott az orrom hegyére. 
A főherceg autója megállt, és a helyzetet kihasználva lépett oda 

a tömegből Gavrilo Princip, majd azonnal lőtt, hadartam. A hercegi 
pár több, egyenként is halálos lövést kapott. 

Jól van, most nem kell végig felmondani a leckét. 
És az a valaki engem meg sem hívott? 
Anyám megállt röpdösésben, kicsit összevonta szemöldökét, fel-

húzta, majd leejtette a vállát. 
Komolyan kérded? 
Szerinted? 
Babus, mondta halkan. 
Moritz Schiller delikáteszboltja előtt, előrántotta és elsütötte a 

fegyverét. Az első lövés a trónörökös nyaki főütőerét, míg a máso-
dik Zsófia hercegné hastájékát érte, aki ennek következtében azon-
nal életét vesztette. 

Babus!, mondta most erőteljesebben. 
De hát ezt mindig el szoktuk játszani! 
Tényleg így volt, mert amióta nyolcadikban tanultam a szarajevói 

merényletet, és összeraktam, hogy az is ugyanúgy június 28-án volt, 
mint Marcella napja, afféle rituálévá nemesedett, hogy köszöntés-
képpen felmondtam Ferenc Ferdinánd, Csotek Zsófia és Gavrilo 
Princip tragédiába fordult találkozásának krónikáját. Anyám ezt min-
dig negédesen komoly mosollyal, félrebillentett fejjel hallgatta végig. 
A végén homlokon csókolt, és azt selypegte, mintegy meghatottan, 
Hát ilyen szép köszöntőt még sosem hallottam! Aztán oltári kacagás-
ban törtünk ki, és eleinte kólát, majd egy-két éve pezsgőt ittunk. 

Na, ezt kezdte elvenni tőlem az ismeretlen illető, vacsorameghí-
vogató alak. 

Anyám nem nevetett, nem csókolt homlokon. 
Hanem telefonált. Átment a konyhába, de tompán kiszűrődött a 

hangja. 
Persze… tudom… Mindig együtt névnapoztunk eddig… Jól 

venné ki magát… Megalapozhatná… 
Szinte kiabálva folytattam a valaha betanult szöveget. 
A főhercegi pár mozdulatlan maradt. A gépkocsi megindulása-

kor Zsófia férje, Ferenc Ferdinánd ölébe esett. A főherceg szájából 
ekkor vér buggyant ki. Harrach gróf, a kísérőjük a meglőtt főherceg 
állapotát illető kérdésre ezt ismételgette, Semmiség! Es ist nichts! 

Anyám jelent meg az ajtóban, a mobiljára rácsattintotta a tok tetejét. 
Kissé felhős homlokkal, de nagyon szélesre erőltetett mosollyal 

mondta, Együtt megyünk. 
Akkor sok boldogságot, Marcella!, rikoltottam fel és a nyakába 

ugrottam. 
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Nem kopasz, nem dús hajú, nem kövér, nem sovány. Olyan… izé, 
nem-ember, hihettem volna első pillantásra. Aztán bemutatkozott. 

Liszt Ferenc, mondta, majd elvigyorodott. 
Ne ijedj meg! Nem az a! Ezekkel a praclikkal? 
Valóban, anyám Liszt Ferencének lapátnyi kezet volt, akkorra uj-

jakkal, mint egy szafaládé. Holott, hiszen mondom, nem volt óriási, 
nem volt dagadt, csak az ujjai… 

Szépen vagyunk, gondolod, mi!, folytatta a pasi. Mi sülhet ki egy 
Liszt Ferencből?, és felnyerített. 

Anyám is vele kacagott, idegen viháncolással. 
Olyan eszeveszetten nevettek, hogy a kerthelyiségben ücsörgők 

lassan mind felénk fordultak. 
Amikor a pincér megállt az asztalunknál, Liszt Ferenc, csak ne-

hezen véve erőt magán, hogy abbahagyja a hahotát, rendelkezett. 
Mindenből a legjobbat akarjuk ma este! Ünneplünk! 
A pincér arcán szélesre szaladt a mosoly. 
És mi az ünneplés tárgya?, kérdezte fuvolázó hangon, kicsit előre 

hajolva. 
Azonban mielőtt Liszt Ferenc megszólalhatott volna, élesen szi-

gorúsággal a pincér képébe kiáltottam, A szarajevói merénylet! Ezt 
igazán tudhatná, barátom! 

Különösen büszke voltam rá, hogy a „barátom”-at odaszúrtam a 
végére. 

Összességében jól mulattunk, bár számomra az egésznek volt némi 
merénylet-íze, legalábbis úgy éreztem, hogy ezúttal Liszt Ferenc az, 
aki kilőtte mellőlem Marcellát. Magyar rapszódia, szódával elmegy. 

Amikor anyám eltűnt a mellékhelyiségben, és kettesben marad-
tunk, egészen közel hajoltam a férfihoz, és összehúzott szemmel a 
képébe sziszegtem, Aztán ne merje bántani anyát, mert rútul meg-
járja! Pláne, ha megcsalja! 

Liszt Ferenc csak egy pillanatra hökkent meg, de mivel dolgo-
zott benne az ital és a boldogság, egy enyhe vállrándítással azt fe-
lelte, Ne félj, én is babusgatni fogom! Ami egyrészt valahogy tény-
leg jól esett, és még viccesnek is találtam. Picit. 

Egykettőre felpörögtek az események, olyannyira, hogy júliusban 
Liszt Ferenc hozzánk költözött, majd rögtön utána elutaztak Hor-
vátországba. Nem esett nehezemre belátni, hogy ezúttal nem kell 
velük tartsak, illetve anyámmal, de azért búcsúzóul elrikkantottam 
magam, Remélem, tudsz magadra vigyázni, Marcella!, mire Liszt 
Ferenc kijelentette, nem kell vigyázzon magára, mert ő vigyáz rá, és 
ennél több vigyázás úgysincs. 

És jó, hogy maradtam, mert három nap múlva zokogva megjelent 
Eszti. Az apja egyik napról a másikra lelépett, természetesen valami 
húsz évvel fiatalabb csajszi miatt, és most a szíve szakad meg. Mert 
az apja volt a mindene, és most nem csak erről a trónusról vetette alá 
magát egy mozdulattal, de Eszti legalább annyira szenved az anyja 
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szenvedésétől, voltaképp ezért menekült ide, mert ezt nem bírta látni. 
Sem azt elviselni, hogy sajnálja az anyját, aki ellen folyton összefogott 
az apjával, szinte egész gyerekkorában és egészen mostanáig. Egy-
szerre túl kusza, érthetetlen és elviselhetetlen lett minden. 

Esztivel tavaly egy mobiltelefonos filmet forgattunk. Szintén tör-
ténelmi tárgyú volt, de persze nem Principről és Ferenc Ferdinánd-
ról szólt. Hanem egy kitalált vidéki úrról.  A skóciai származású Sir 
Horác (1785–1848) szinte még gyermek volt, amikor bozsoki her-
ceggé emelték, és így már az ő uralkodása alatt kezdődött a bozsoki 
palota építése, 1801-ben.  Bölcs és felvilágosult uralkodója lett Bo-
zsoknak — Elvirával az oldalán támogatta a művészeteket. Udva-
rában tevékenykedett Anonymus, Ilosvai Selymes Péter, Tinódi Lan-
tos Sebestyén, a HaydnMozartBeethoven, Ottlik Géza és Avicii is. 
De természetesen a tudományokat is istápolta, gyógynövények mel-
lett gyógyállatokat is tartott. Receptkülönlegessége volt a hiéna-
szemből és agárvérből készült tinktúra, amivel az emberek fogsorát 
kellett bekenni, hogy minden bajuk (is) elmúljon. 

Már a forgatókönyv írása alatt szétröhögtük az agyunkat Eszti-
vel. Aztán a téli szünetben eljött a Molnár Bence és a Molnár Bence, 
a két ugyanolyan nevű fiú az osztályból. Az egyik Esztit fűzte egy 
ideje, a másik meg engem próbált. Ők lettek a Tinódi meg az összes 
többi férfi szereplő. Beküldtük az O.K. Diákfilmszemlére, de csak 
annyi jött vissza, hogy nem ment át az előzsűrin, bocsi. Anyám 
megnézte, közölte, Teljesen lököttek vagytok, édes magzatom, de ez 
biztató! A youtube-on viszont egy nap alatt 132 lájkot kapott. 

Jobb híján most is azt javasoltam Esztinek, Gyere, megnézzük a 
Szőrhorácot!, mire ő némán bólintott, aztán a laptop előtt csücsülve 
már majdnem elnevette magát, majd ugyanazzal a hangnak az ívé-
vel újból sírásba csapott át. 

Anya közben folyton viber képeket küldözgetett a tengerpartról, 
elképesztően megrakott halas tálakról és egyet-egyet lőtt magáról 
is, ám feltűnt, hogy Liszt Ferenc sosem szerepelt a beszámolójában. 
Talán engem akart megkímélni. Így is elég volt, hogy ilyeneket kér-
dezett, Babus, remélem, jóság van otthon?, amit ezelőtt soha, szóval 
épp eléggé éreztem így is, hogy Liszt Ferenc, ez az idegen egyre in-
kább az anyám része, és nem azért, mert néha beléhatol, hanem 
egyszerűen elburjánzik benne, még a beszédében is. 

A helyzetet kihasználva Eszti ide költözött. Anyukája teljesen ki-
készült, és hogy egy kis nyugalmat leljen, a nővéréhez távozott, aki 
valóban nővér a Sienai Szent Katalin Leányainál, valahol Stájer-
 országban. 

Felhívtam a két Molnár Bencét, hogy hurrá, itt a nyár, csináljunk 
egy új remekművet. Először belementek, bár kissé furcsállva az egé-
szet, elvégre a nyár az nyár, amikor bármi, az iskolához köthető te-
vékenység gyanús. Aztán a gyanújuk odáig fokozódott, hogy más-
nap, a nagy akció napján öt perc eltéréssel üzenték, hogy mégsem 
jó. Az egyik Molnár Bencének állítólag gördeszkázás közben kifi-
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camodott a bokája, a másiknak meg a kárpátaljai nagymamája kez-
dett haldokolni. Az élet, kezdtem kapizsgálni, aprócska tragédiák 
kiismerhetetlen láncolata. 

Eszti, mint akinek a mardosó fájdalom ellenére is jólesik az apjá-
ról beszélni, lassú cigarettafüst mellett elmesélte kettejük kapcso-
latát, némi pityergésekkel megszakítva. Egyszer bedühödött, akkor 
egy mozdulattal lesöpört mindent az asztalról, és azt üvöltötte, 
hogy A kurva anyját!. A következő pillanatban már teljesen nyu-
godtan vállat vont és csöndesen hozzátette, Sorry, nagyi, nem úgy 
értettem. Egyszer azt kérdezte, Padcső (egy ideje valamiért Pad-
csőnek hívott, én meg őt valamiért Lapnak), hogy is volt a te apu-
káddal? Csak annyit mondtam, amennyit anyám is szokott e téma-
körben, Elment Kenyába. És mentegetőzésképp hozzátettem, Nem 
emlékszem rá, egyáltalán nem. 

Ami ráadásul igaz volt. 
Eszti már korábban is írt verseket, most azonban tényleg bele-

húzott. Amikor nem beszélt, verset írt. Nem a minden lett semmis, 
hanem a semmi lett a minden. Csupa ilyesmi, amit akkor is túlzásnak 
érzek, ha adott pillanatban igaznak tűnhet. A búskomorsága mellett 
viszont extravagáns melléktünetek is jelentkeztek nála. Két oldalt 
kiborotváltatta a haját, a maradékot zöldeskékre festtette. A jobb al-
karjára odatetováltatott valamit, amit nem lehetett látni, mert náj-
lonnal volt beborítva, azért, hogy ne fertőződjön el. Legalábbis ezt 
mondta, amikor faggatni kezdtem, mi baja a kezének. Teljesen el-
ment az eszed, Lap?. Azt felelte, de nagyon komolyan, Jól látod, 
Padcső. Teljesen. 

És tudtam, mire, vagyis kire érti. 
Aztán hazajött anya és Liszt Ferenc. Tartottam az egész helyzet-

től, mit szólnak majd Esztihez, Eszti mit szól hozzájuk, ám úgy tűnt, 
hogy az új felállás, miszerint immár négyen vagyunk, és ki tudja, 
meddig, mindenkinek elfogadható. Anya tűnt csak fáradtnak, 
mintha a nyaralás, a szerelemben való nagy mártózás többet vett 
volna ki belőle, mint amit adott. 

Megálltam a fürdő ajtajában, amikor bent volt, és a tükörhöz 
közel hajolva vizsgálgatta az arcát. 

Liszt Ferenc?, kérdeztem, és anya a tükörből visszanézve felelte, 
Á, hagyjuk. Ő is csak egy pasi. Hiába Liszt Ferenc, csak egy pasi. 

És valóban, este már úgy gubbasztottunk a vacsoraasztalnál, 
mint egy mindennapjait élő, egymást felettébb megunt család. Liszt 
Ferenc sem harsánykodott, és amikor felvetettem, hogy itt a remek 
alkalom, meséljenek valamit, milyen volt Horvátország, anya egé-
szen szigorúan elejét vette minden további kérdezősködésnek. Mi-
lyen lett volna? Mindenki volt már Horvátországban. Hát olyan. 

Liszt Ferenc homlokán mintha felhő futott volna át, megemelin-
tette a szemöldökét, és ráhagyta. Olyan, pontosan olyan. Azért 
megy oda az ember, mert olyan. Nem igaz? 

De a következő pillanatban Esztihez fordult. 
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Azt meséltem már, milyen káoszba fulladt az első esküvőm? 
Nem meséltem, még szép. Szerintem nektek sem, bogárkáim! 

Anyám, aki két hete még dobálta magát egy-egy ilyen Liszt Fe-
renc-féle anekdota bűvöletében, most pontosan olyan grimaszt vá-
gott, mint amikor belefogok valami hihetetlen magyarázatba, miért 
nem sikerült ez vagy az. 

Ha nem kér többet senki, akkor leszedek, mondta, és valóban fel-
állt, majd meglehetős zajkeltéssel kezdett neki a rámoláshoz. 

Liszt Ferenc egy futó, picit rosszalló pillantást vetett rá, majd a 
székét közelebb húzta Esztihez, és belefogott. 

Összegyűlt a násznép, szegény Márti, ő volt az első feleségem, 
egész retyerutyája odabumlizott az Alföldről, és mentünk déli egy 
órára a Szent Kamillus templomhoz, ahová valaha hittanra jár-
tam… Győrött, ezt elfelejtettem, szóval ott. Kiszállunk a perzselő 
melegben, június 30-án, hát a templomkapu zárva, sehol egy lélek. 
Nyargalok a paplakhoz, csöngetek. Semmi. Dörömbölök az ajtón, 
majd az utcára néző ablakokon. Semmi. Azt hittem, ott bolondulok 
meg. Márti az idegösszeomlás szélén, ami nála heveny hisztériás 
rohamot jelentett. Dörömbölök, csöngetek. Nagy sokára kinyílik az 
ajtó, és ott áll Tibor atya pizsama felsőben, alsógatyában és pa-
pucsban. Meglát, néz, egyre kerekebb lesz a szeme, aztán az arcát 
két kezébe rejti, és úgy óbégat. Te Jóságos Isten! Elaludtam! Feri-
kém… Akkor gyorsan, gyorsan! És a kezembe nyomta a templom-
kulcsot, kiadta a parancsokat: kiteríteni a szőnyegeket, a sekrestyé-
ből előhozni a gyertyatartókat, gyertyákat meggyújtani… Rohanok 
öltözni! Tibor atya délutáni szunyókálóból átvedlett esperessé, az 
izzadó násznép dolgozott serényen, egy röpke negyedóra múlva 
végül kezdődhetett az esküvő… De hogy minek? Végül is, ne le-
gyek igazságtalan. Három évig egész jól megvoltunk, ha vissza-
gondolok… 

Eszti elhúzta a száját, azt hittem, valami csúnyát fog mondani. 
Felém fordult, a szeme most úgy csillogott, mint az utóbbi napok-
ban még egyszer sem. Padcső, ebből csináljuk meg a filmet, oksa? 

Liszt Ferenc arcán különös dicsfény terült el. Filmet? Csajok, 
állok elébe! Magamat már nem játszhatom, az a huszonöt év csak 
elszaladt… De Tibor atya szívesen leszek! Aztán egy másodperc-
nyi szünetet tartott. Ti most hülyét csináltok belőlem. Milyen film-
ről van szó? 

Anya tért vissza a konyhából. Milyen film lenne? Csakis Liszt 
Ferenc élete. Világszenzáció! 

Ahogy a férfi anyámra nézett, most gonoszul villant a tekintete. 
Eszembe jutott, mit mondtam neki az étteremben, hogy merje bán-
tani anyát. Csak azóta olyan sok minden történt. Bántások, bánatok 
végtelen tárháza nyílt fel előttem is, ráadásul ezúttal anya nevette 
el magát, ha nem is ugyanazon a hangon, mint korábban. Istenem, 
hogy ebből mi sül majd ki! 

Akár feleletnek is beillett, amit Eszti mondott, Tökjó lesz! 
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És ahogy az asztal végén ült, egy hirtelen mozdulattal fogta meg 
a kezemet és Liszt Ferenc kezét is. 

Mintha egy közös áramkörré kapcsolt volna hármunkat. Meg is 
rándultam, mint áramütéskor. Kihúztam a kezem Esztiéből, 
anyámra néztem, és elindultam a konyhába. Segítek elmosogatni, 
mormogtam, ő pedig azt felelte, Az jó lesz. 

A következő két, ájulásszerű hőséget hozó nap is így telt el. Anya 
már hajnalban a konyhában motozott, és azt sóhajtozta, Ezt nem 
lehet kibírni. Babus, örülj, míg fiatal vagy, utána minden csak el-
romlik. Hogy szerettem a nyarakat, a meleget. De ez…? Nem em-
bernek való. Kefires szódát kevert, sok sóval, és nagy poharakkal 
hajtott fel belőle. Amikor Liszt Ferenc is felkelt, anya visszahúzó-
dott a hálószobába. Liszt Ferenc ugyan kissé halkabbra vette a mon-
dandóját, mégis, attól fogva, hogy kitette a lábát a szobából, elké-
pesztő történeteket adott elő — Esztinek. Ezek között szerepelt 
olyan, amiben ő és haverjai csigapörköltet főznek rezsón egy kol-
légiumi szobában, de nem sokkal később már arról mesélt, hogy 
Ella Fitzgerald jazz-énekesnőnek előadás közben egy madár kivájta 
szemét, mert azt hitte valami ehető bogyó. Leginkább Esztit figyel-
tem, akit mintha megnyugtatott volna ez a folyamatosan duruzsoló 
mesemondás. Talán nem is nagyon figyelt, elég volt, hogy neki, ki-
fejezetten neki meséli Liszt Ferenc kusza és meglehetősen hihetet-
len történeteit. Onnan gondolom, hogy nem mindig értette, hol tart 
a férfi, mert megesett, hogy hirtelen felnevetett, viszont máskor a 
jelek szerint épp akkor nem kacagott, amikor kellett volna. Ilyenkor 
Liszt Ferenc megállt, és ismételt, Érted, Lap (simán átvette a mi „tit-
kos” megszólításunkat, bár engem nem mert Padcsőnek titulálni), 
bejött és… És Liszt Ferenc újból elmondta az előbb nem eléggé ho-
norált poént. 

Két nappal később, mire hazajöttünk a moziból, Liszt Ferenc már 
nem lakott nálunk. Anyám egészen kisimult arccal fogadott, és 
aprókat bólogatva csak annyit mondott többször is, Majd…, majd… 
Mindenkinek legjobb otthon. 

Eszti arca színtelenné vált, szó nélkül bevonult a szobánkba. 
Pár pillanatig némán néztük egymást, aztán anyám picit felvonta 

a vállát. Látod, Babus. Most láthatod. Ilyen az élet. 
Erre a végtelen bölcsességre nem jutott eszembe semmiféle vá-

lasz, holott máskor nem kegyelmeztem volna. 
Aztán mondd, váltott témát anyám, mit kérsz a születésnapodra? 
Teljesen kiment a fejemből. Július 12-én születtem, amikor 

semmi olyan horderejű esemény nem történt, mint a szarajevói me-
rénylet, de ezért kerestünk egyet. Kiderült, hogy 1260-ban ezen a 
napon szenvedtek vereséget IV. Béla és István herceg csapatai II. 
Ottokár cseh király hadaitól a kroissenbrunni csatában. Úgyhogy 
ennek részleteivel szoktuk traktálni egymást. Kívülről fújtuk 
mindketten, mint valami mise szövegét, például, hogy a felvonult 
két hadseregben kun, halicsi, krakkói, mazóviai segédhadak, va-
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lamint székely, besenyő, bosnyák, bolgár, szerb és vlach csapatok 
voltak jelen. 

Igazából mindig az volt a születésnapi ajándékom, hogy így telt 
a nap. Szoktam gondolni rá, milyen lesz, ha majd egyszer nem így 
lesz. Mert ezt egyetlen torta sem képes helyettesíteni. 

Úgyhogy nem is felelhettem volna mást anyám kérdésére, mint 
hogy IV. Bélát kérek. Nem ötödiket?, vágott vissza, és végre hun-
cutabbul villant a szeme. Nem, elég lesz a negyedik. Szerénységem 
végtelen, tettem hozzá. 

Eszti elegánsan intézte a távozását. Arra hivatkozott, hogy el kell 
mennie az anyukájáért a stájerországi kolostorba. A nájlon eltűnt a 
karjáról, illetve nem tudom, eltűnt-e, mert az utóbbi napokban a 
kánikula ellenére hosszú ujjú blúzt hordott. 

Július 12-ére, a kroissenbrunni csata hétszázötvennyolcadik év-
fordulójára harminchat fokot ígértek. 

Ittuk a behűtött kefires szódát, hintáztunk a széken az alapjáratra 
állított légkondi zizegése mellett. Az egész olyan volt, mint egy 
gyarmatokon játszódó angol filmben egy hosszú, elnyújtott expo-
zíció, aminek a végén történnie kell valami drámainak. 

Anyám szólalt meg előbb, nagyon hosszú idő múltán. 
Szerintem lecsap rá. 
Azonnal tudtam, miről van szó. Hogy ki csap le kire. Azért pró-

báltam menteni a helyzetet. Á, Lap nem olyan. 
De a Liszt Ferenc meg olyan. 
Kizárt!, erősködtem, és egyszerre összeszorult a szívem. 
A horvátoknál sem bírt magával, mondta anyám szigorúan. 
Akkor hát ezt is megtudtam. Így persze más. A leányzó fekvése, 

vagy hogy mondják. Mégis tovább fűztem. Ott hagyta őket az apja. 
Ki van készülve. 

Anyám sajnálkozóan elmosolyodott. Akkor meg pláne. Jézusom! 
Elapátlanodva…! 

Felugrott a székről, erősen csóválta a fejét. Szegény Lap, mond -
ta még. 

Az a baj, hogy én is csak erre tudtam gondolni ettől a pillanattól 
fogva. Nagyon jó menekülési útvonal volt, hogy halkan, mint aki 
zsolozsmázik, elkezdtem darálni… A magyar hadrend felbomlott, 
a sereg pánikszerű menekülésbe kezdett… 

Jaj, hagyd most ezt, Babus!, sóhajtott anyám. 
Ám makacsul, vagy inkább, mint aki képtelen másképp csele-

kedni, folytattam. 
Az egyébként is hátrányban lévő nehézlovasság a folyó túlolda-

lán rekedt, a csata nélkülük zajlott le. A harc végére Béla 10 ezer 
embert vesztett. 

Anyám erre kicsit megemelte a széket, majd éles koppanással 
visszaengedte a konyhakőre. 

Szegény Béla, mondta aztán.
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