
Alkonynapló 
(Csalódás) Amíg M. L. kicsi volt, attól rettegtem, hogy olyankor ta-
lálok meghalni, amikor éppen velem van. Ez nem következett be. 
Már nagy kamasz, és tudná, mi a teendője, de nem könnyebb tőle 
a szívem. 

(Második hullám) Megtöbbszöröződött a diagnosztizált fertőzöttek 
száma. Még ősz sincs, és máris itt a Covid19 második hulláma. Be-
gyulladt a kötőhártyám, folyik az orrom, és szúr a hátamban. Egyik 
sem klasszikus tünet, mégis megrettenek, és máris számolgatom, 
mikor voltam utoljára bevásárolni, és eltelt-e már a lappangási idő. 

(Hármas kihívás) Sajnálom M. L.-t. Most kezdi a gimnáziumot, a pu-
bertás idejét éli, és állandóan fertőzéssel fenyegeti a Covid19 újabb 
hulláma. 

(Fiók) Ófalui házunkban, az első házban volt egy fiókos asztal. Csak 
ünnepnapokon használtuk, vagy ha vendégek voltak. Egy elemét, 
a fiókját kivéve. Az mindig üzemelt. Abba folyton betettünk vagy 
kivettünk belőle valamit. Volt abban minden: irat, villanyszámla, 
vásárlási blokk, dugó, dugóhúzó, bicska, olló, konzervnyitó, zseb-
lám pa, kimerült elem, csavarhúzó, hajtű, cérna, biztosító tű, zsineg, 
gumipertli, cipőfűző, ceruza, befőttesgumi, hajcsat, érvénytelen 
pénz érme, gomb, szövetdarab. És hihetetlen összevisszaságban, 
ami abból adódott, hogy az ember csak úgy talált meg benne vala-
mit, hogy előbb alaposan áttúrta a tartalmát. Gyerekkoromban min-
dig elszörnyesztett ez a káosz, és megfogadtam, hogyha valaha ne -
kem fiókom lesz, vagy nem tartok benne semmit, vagy ha mégis, 
ak kor szigorú rendben. Valami törvényszerűség lehet e mögött, mert 
ehhez képest van a konyhában, a tálalószekrényben egy fiókom, 
amely ugyanúgy tele van kacattal, limlommal, és ugyanakkora ben -
ne az összevisszaság. 

(Biztonság) M. L. pár nappal gimnáziumi tanulmányai megkezdése 
után megbetegedett. Hőemelkedése lett, köhécselt, folyt az orra. 
Már jól van, mehet iskolába, és hétvégén akár el is hozhatnám. Nem 
jellegzetes tünetei voltak, de M. szerint ettől még lehet Covid19, és 
jobb, ha a biztonság kedvéért várok. Biztonság! Hol vagy, merre 
időzöl mostanában? 

(Szülői keserv) Mielőtt válás következtében elvesztettem volna M.-t, 
majd M. L.-t — az egyiket 12, a másikat 4 és fél éves korában — nyi-
tott könyv volt előttem az életük. Minden pillanatban tudtam, hol 
vannak, mit csinálnak, mit éreznek, gondolnak, mire van szükségük, 
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és hogyan háríthatom el, ha veszély fenyegeti őket. Most meg évek 
óta nemhogy nem kielégítő a kapcsolatunk, de napok, hetek múl-
nak el úgy, hogy nem is látom őket. Nem lehet ezt megszokni. 

(Beleegyezés) Megtört M. L. anyjának ellenállása. Tíz év óta szorgal-
mazom, de csak most egyezett bele, hogy autizmus gyanúja miatt 
szakemberhez forduljunk. 

(Asperger) Igazam lett, sajnos. A gyermekklinikán megállapították, 
hogy M. L.-nek Asperger-szindrómája van. Esete nem súlyos, a 
spektrum enyhe tartományában helyezkedik el, és megfelelő kom-
munikációs terápiával enyhíthető. Mégis elfog a düh, ha arra gon-
dolok, hogy ez bizonyára sikeresebb lett volna kiskorában, mikor 
bennem először merült fel a gyanú, csakhogy az anyja 10 éven át 
mereven elzárkózott az elől, hogy a végére járjunk, annak ellenére, 
hogy a válást kimondó bírósági végzés kötelezte is erre. 

(Du Gard) Évekkel ezelőtt Gy. meglepett a Thibault család 1941-es, 
antikváriumban vásárolt magyar kiadásával. Bizalmatlanul néze-
gettem az ajándékot. Vaskos volt, és ráadásul a híres regénynek csu-
pán az első kötete. Kifogyván az olvasnivalókból a minap végül rá-
fanyalodtam, de untam, és jó száz oldal után letettem. K., akinek 
beszámoltam az esetről, elszörnyedt és megdorgált. Vegyem csak 
elő újra, mert nagy mű az, mondta. Lehet, hogy igaza lesz. Tovább 
olvastam, és a Nyári napok című részben például Rachel kisasszony -
nak az orvos Antonie-t rabul ejtő erotikus kisugárzását, illetve an -
nak megjelenítését olyan hőfokúnak találtam, hogy cseppet sem 
csodálkoztam volna, ha füstszagot érzek, és lángra lobbannak azok 
az oldalak. 

(Egy mondat) Márai szerint mindennap írni kell, ha nem többet, leg-
alább egy mondatot. Ez volna az egy mondat mára, de nem érzem, 
hogy több jogom lett élni. 

(Hátrány) Úgy alakult, hogy némely világirodalmi klasszikustól 
ugyanazt a művet többször is olvastam, de jó néhánytól semmit. 
En nek oka, hogy bizalmatlan vagyok a fordítás mint olyan iránt. 
Az pedig abban gyökerezik, hogy kezdetben magam is űztem ezt az 
ipart, és megtapasztaltam, mennyire kétes. Nem csupán arra gon-
dolok, hogy fordított mű nem ér fel az eredetivel, hanem arra is, 
hogy a fordítás óhatatlanul mindig hamisítás, mert itt-ott csalni kell. 
Ebből kifolyólag azzal ismerkedtem meg, ami a magam bírta nyel-
veken, vagyis németül, angolul íródott. Ez hiba volt, ma már tu -
dom, és pár éve változtattam ezen a gyakorlaton. A fordítás fordí-
tás, és ha számomra idegen a nyelv, meg kell alkudni. Öregségemre 
láttam ezt be, túl későn, mert bármennyire igyekszem is, már aligha 
van időm behozni a hátrányt. 
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(Vád) 10 éve váltunk el, a láthatásnak megfelelően 10 éve hozom-
viszem M. L.-t, és teszek meg mindent annak érdekében, hogy 
tudja: van apja is. De az anyja még mindig ellenségnek tekint, és a 
legképtelenebb vádakkal illet. Pár napja szívpanaszokkal kórházba 
került, de ott megállapították, hogy nincsen semmi baja. Ő viszont 
tudni véli, hogy idegösszeroppanása van, amelyet én okoztam az -
zal, hogy szorgalmaztam M. L. kivizsgálását. Ha valóban felmond-
ták az idegei a szolgálatot, szeretném hinni, azért, mert belátta, 
hogy ellenállásával kárt okozott a fiunknak, és ezt nem tudja meg-
emészteni. 

(Kegyetlenség) Nagyapám az 50-es években haza akart települni Ka-
nadából, és levélben érdeklődött a szüleimnél, hogy befogadnák-e. 
Apám azt válaszolta, hogy szó sem lehet róla, jobban mondva az 
anyám, aki személyesen nem is ismerte. Ő írta meg neki, mert apám 
arra sem méltatta, hogy maga adja tudtára. Bármi is volt kettejük vi-
szályának oka, ezt a kegyetlenséget máig nem tudtam neki meg-
bocsájtani. A jó öreg nyilván itthon akart búcsút venni az élettől, és 
hazai földben nyugodni. Nemzőm ezt megtagadta tőle. 

(Hozni vagy nem hozni) A fertőzöttek száma már meghaladja a napi 
2000-et, de az iskolákban folytatódik a tanítás, így M. L.-ében is. Ez 
azt jelenti, jó esélyünk van rá, hogy tanulótársaitól vagy a tantes-
tülettől — ő tőlük, én tőle — beszerezzük a Covid19-et. Tekintve, 
hogy koromnál fogva a legveszélyeztetettebb réteghez tartozom, az 
első hullám idején elővigyázatosságból megszűntem őt hazahoz ni, 
ami nagyon megviselte. Most is ezt tegyem? M. szerint ne, vállaljam 
a kockázatot. Az élet kockázat — mondja. Hm. Újabban hajlamos 
vagyok e közhely igazságáról megfeledkezni. 

(Mert) Régen, de még M. gyerekkorában is, ha egy gyerek egy mi-
értre nem akart válaszolni, azt felelte: csak. Ezt a csakot mára kiszo-
rí totta a mert. M. L. az idegeimre megy vele. Hiába kérem, hogy ne 
használja, ne szegényítse vele a csak jelentéskörét. Nem hallgat rám, 
ami másfelől érthető. Folyton ezt hallja a szinkronizált amerikai 
rajzfilmekben, amelyek elterjesztették. Fordítóik szó szerint fordít-
ják a because-t, elfelejtvén vagy nem tudván, hogy annak ilyen be-
szédhelyzetben a csak a pontos magyar megfelelője. 

(Fok) Mikor évekkel ezelőtt azt láttam, hogy az Ondrok gödre meg-
jelenése alkalmából adott online-interjúmra reagáló kommentelők 
nem annyira a regényről cserélnek eszmét, hanem egymás politi-
kai nézeteit vitatják, elhatároztam, hogy nem olvasok többé ilyen 
megnyilvánulásokat. Tartottam magam ehhez sokáig, de a minap 
egy újabb, szintén abban a bizonyos cyber-térben közzétett beszél-
getés kapcsán úrrá lett rajtam a kíváncsiság, és megszegtem foga-
dalmamat. Vesztemre. Nem azért, mert kiderült, hogy a több tucat 
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hozzászóló zöme bevallottan semmit nem olvasott tőlem, hanem 
mert egyiküktől megtudtam, milyen vagyok. De nem az rázott meg, 
hogy szerinte önelégült, korlátolt és képmutató, hanem az, hogy 
nyilvánvalóvá vált előttem, az internettel, az úgynevezett közössé -
gi médiával civilizációnk eljutott olyan fokra, hogy névtelenül nyil-
vánosan és következmények nélkül lehet inzultálni és rágalmazni 
bárkit. 

(Kotrás) Megszüntették a Tarnán a gázlót, géppel eltávolították a fe-
nékről a köveket. Elnémult a víz, kitépték a nyelvét. 

(Exitus) Az egyik internetes újságban valaki panaszkodik, hogy a 
végstádiumú covidos betegek magányosan, magukban halnak meg 
a kórházakban, senki sincs mellettük az utolsó órán, nem vigasz-
tal ja őket jó szóval, nem fogja a kezüket. Rosszabb a helyzet. Nem-
csak az izolált covidosok végzik ilyen méltatlan, embertelen mó don, 
hanem szinte mindenki, aki magyar kórházban távozik e világból. 
Ha covidos, ha nem. Így volt ez a pandémia előtt, így van most is. 
Kivételt csak az a két-három gyógyintézmény képez, ahol újra vannak 
irgalmas nővérek, akik másként viszonyulnak a beteghez, törődnek 
vele akkor is, amikor az orvosok már lemondtak róla, és kielégítik 
lelki szükségleteit, amire a világi ápolók nem képesek. A többiben 
bevett gyakorlat, hogy magára hagyják a haldoklót, sőt, feléje se néz-
nek. Még jó, ha paravánt vonnak köré, és órákkal később — ha éjjel 
exitált, akkor csak reggel — észreveszik, hogy már nem él. 

(Intermezzo) Péntek délután 3 óra. M. L.-t várom új iskolája közelé-
ben, az út megbeszélt pontján, hogy hétvégére Szajlára vigyem. 
Messziről látom, hogy feszült, zaklatott. Nem is köszön, félent mö -
gém bújva megáll mellettem. Remeg a keze, és riadtan, lopva tekin-
 get a mellettünk elvonuló tanulótömeg felé. — Mi történt? — kér-
dem. — Semmi — feleli. — Bántott valaki? Rázza a fejét, és tovább 
gyötrődik. — Hát akkor? — kíváncsiskodom. Hallgat. — Meglát-
nak — nyögi ki végül. — Kik? — Nem érdekes — válaszolja. — De 
— erősködöm. — Az osztálytársaid? Megint hallgat. — Igen — sut-
togja aztán. — Bántottak? — Nem. — Akkor miért baj az? Hosszan, 
némán néz rám. — Hagyjuk, menjünk inkább — és elindul a par-
koló irányába, ahol a kocsit hagytam. Talán konfliktusa volt vala-
melyik osztálytársával, de az is lehet, hogy kínosan érinti a látszat, 
hogy őt még gimnazista létére hazakísérik. Arra gondolni sem 
merek, hogy esetleg szégyelli, hogy ilyen öreg vagyok. 

(Félelem) Félek M. L.-től, mikor az Asperger-szindrómára jellemző 
kényszercselekvéseket produkál. Mintha az őt ilyenkor hatalmába 
kerítő, vak természeti erő engem is fenyegetne.
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