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SZATHMÁRI IST VÁN

A KER TÉSZ ÉS A CSÓK
Megy a két ker tész az ut cán, a Diószegin, zöld ove rall ban, zseb re tett kéz zel, megy,
vo nul, akár ha ez va la mi prog ram fé le vol na, ez az egész, és hát az is, az is le het, per -
sze, igen, mert hir te len a Bács kai fe lé ve szik az irányt, és már csak át kell men ni a
szé les úton, megy a két ker tész, ha lad, és én rá juk gon do lok, az egyik csu pa szõr,
még az or ra is olyan, a má sik ke rek fe jû, majd nem ko pasz, ala csony, töm zsi, nyit ja a
két ker tész a Bács kai aj ta ját, és be lép a füst be, meg min den fé le más ba, té vé hang -
ja, já ték gép zú gá sa, és em be ri lár ma, ez az, mond ja a szõ rös a má sik nak, ez az ha -
ver, a kor só ból is  szák a fröc  csöt, mert így ta lán job ban esik, igen, be pá rá so dik a
szem üveg, foly tat ja a szõ rös, be-be na gyon, és kor tyol új ból a cit rom szí nû bor ból,
alu mí ni um tál cá ba nyom ja a csik két, a fa lon ócs ka nyo ma tok lóg nak, a vé cé ben ál -
lan dó an fo lyik a víz, a sar ki asz tal nál örök ké ül nek, és a csa pos fe hér ar ca so ha se
rez dül. A Bács kai, mond ja a má sik, és iszik õ is megint a bor ból, és ki fe lé néz a ma -
sza tos, mocs kos üve gen, a kert fe lé, amely fá i nak most csak a ko ro ná ja lát szik, meg
az a pár ko rai fel hõ, így reg gel, hogy té to váz nak fönt a hal vány, sá padt kék égen,
hogy utá na már har sab bak, erõ tel je seb bek le gye nek, igen, mint õk, a ker té szek, a
két ha ver, a Bács ka i ban, még egy ki csit, mond ja a má sik, a ke rek fe jû, és áll a sön -
tés hez na gyon, és lát ja a szem ben füg gõ re pedt tü kör bõl õ is a he lyet, aho vá men -
nek majd in nen, és ahon nan jöt tek is, per sze, így, zöld ove rall ban, zseb re tett kéz -
zel, a ker tet, a ker tet, mely ál ma volt egy ko ron. Mert ol va sott õ min den fé le dol got
gye rek ko rá ban, her ceg nõk, dá mák, su dár if jak, kas té lyok, szik lák meg ré mü le tes,
nyir kos bar lan gok, de ne vé rek és réz bõ rû fér fi ak, sze re csen nõk, kí nai sely me sek a
fal, a nagy fal men tén, mel lett, és hos  szú ka ra vá nok a si va tag ban. És õ sze re tett
hoz zá juk ten ni, sze ret te to vább vin ni, to vább per get ni eze ket, len ni min den és min -
den ki egy szer re, és vál toz ta tott ar cot, színt és ne met áb ránd ja i ban, és érez te, tud -
ta, ha akar ja, min den, de min den meg tör tén he tik. És me sélt er rõl az any já nak, de
õ csak döb bent, meg döb bent ezen, az élet más, mond ta kis idõ múl va a za vart sze -
mû as  szony, más mi lyen, kis fi am, és re me gõ ke zét a kö té nyé be dug ta. Ab ba a kö -
tény be, amit õ is fel pró bált né ha, mert azt hit te a ker tész ki csiny ko rá ban, azt hit te,
min dent le het. És jár ta a ha tárt a tár sa i val, bar na föl de ket, zöld ku ko ri cá so kat cser -
kész tek be öröm mel, meg aká cost, feny vest, ahol to bo zo kat gyûj töt tek, ame lyek
olyan szé pen ég tek, pat tog tak, ha tü zet rak tak a tisz tá son. Tá bor tü zet.
Egy szer vi har ér te õket a tû le ve lû fák alatt, és ak kor meg fo gad ta, jó lesz, csak is
az. És utá na, ha te het te, a ter mé szet ben volt, sok szor egye dül is, nem szá mí tott ez.
A szü lei né ha a he gyek be vit ték, vagy a kék szí nû ta vak hoz, de az any ja to vább ra is
ma ka csul ra gasz ko dott ah hoz, amit õ élet nek ne ve zett. mert csak ez van, mond ta,
mon do gat ta re me gõ, resz ke tõ ke zét kö té nyé be dug va. Mint ha e kö tény nél kül nem
ment vol na sem mi. Ez az egész. Ez az õ iga zi éle te. És a fiú nem mon dott el lent.
Nem volt mi ért. Mert õ már bir to kol ta azt, ami csak az övé, az övé le he tett. Egy más
után fal ta a köny ve ket, a gyö nyö rû tör té ne tek fõ és mel lék sze rep lõ je lett, volt pál -
cá ja, ka lap ja, re pü lõ kö pe nye, kék sze mû ked ve se, ka lács ból épült cso da-cso da há za,
ita la, éte le, és egy szer csak meg tor pant a Va rázs ló kert jé nél. Pon to sab ban el állt a
lé leg ze te egy tün de idõ re, hogy utá na erõs szív do bo gá sa le gyen. Tu dom, mert me -
sél te ne kem a ker tész, me sél te a Bács ka i ban, mert azt hit te, ér tem ezt, igen, min -
den ki nél job ban, és azt hi szem, egy ki csit iga za is volt. És ol vas ta a Va rázs ló kert -
jét, hab zsol ta, töm te ma gá ba, de nem tu dott be tel ni ve le, a hom lo ka gyön gyö zött, a
tor ka ki szá radt az öröm tõl, a ké jes iz ga lom tól, hogy van, meg van ez ne ki. És éj sza -
kán ként mász kált a cso da szép vi rá gok kö zött, hem per gett a ha tal mas fû ben, de ha
kel lett, erõs és vad is tu dott len ni, ott, az ál ma i ban, mert ez is ben ne volt, igen, amit
õ bol dog ság nak, gyö nyör nek ne ve zett. És el ha tá roz ta, ne ki is lesz kert je, vi rá ga,
szol gá ja, mert így kell en nek len ni. És nõtt gyor san, és ha son ló kép pen nõtt ben ne a
vágy is, hogy meg le gyen mind ez. Any ját, ap ját már rég ma ga után tud ta, sok he lyen
meg for dult és ker tész nek ta nult. Nem ol va sott már, csak azt az egy tör té ne tet haj -
to gat ta, a bács kai tör té ne tét, ha úgy érez te, most mu száj. És cso dák van nak. Min -
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dig is vol tak, me sél te ne kem a ker tész, a ke rek fe jû, töm zsi, ove ral los ker tész, zseb -
re du gott kéz zel a Bács ka i ban. A Nagy vá rad té ren mász kált, mi kor mint egy re ve lá -
ci ó ként meg pil lan tot ta a gyö nyö rû Or czy -ker tet és ve le szem ben a Bács ka it, ezt a
füs tös, kor mos, ita lo zó he lyet, ezt a han da ban dá zó, lár más, ré sze ges vi lá got, aho vá
mi is jár tunk fo ci zás után. Mert a ker tész már az el sõ pil la nat ban tud ta, ne ki in nen
el men nie nem sza bad. Pár nap múl va már a kert ben dol go zott, fü vet, vi rá go kat gon -
do zott, etet te az ap ró ta vacs ka ka csá it, le hul lott gal  lya kat sze dett fel a föld rõl, és ha
az ide je en ged te, hos  sza san bá mul ta, el bá mul ta az eget. Ilyen kor olyan, mint ha re -
pül nék, mond ta. És sok szor a Bács ka i ban lan dolt ter mé sze te sen. Meg van a kert,
mond ta, meg van a va rázs ló, és csil lo gott, csil lo gott a sze me. Én meg fo ciz ni jár tam
a kert be a ha ve rok kal. Va sár na pon ként koc kás pléd je i ken ül tek vagy fe küd tek az
as  szo nyok, ba rát nõk, és druk kol tak ne künk. És tud tam, a ker tész is ott van va la hol
a szol gá val, a ma gas sal, a szõ rös sel a kö zel ben és les ben nün ket, kö vet el szán tan,
nagy fi gye lem mel, és ilyen kor csak ne ki ját szot tam én, ne ki, va gyis ér te rúg tam a
gólt, cse lez tem ügye sen, és ha es tem, bot lot tam is, ez is csak ne ki szólt. Mert ér tet -
tem én a ker tészt. Na gyon. Iga za volt. És jó volt ezt tud ni. Igen. És azt is, hogy a
bû vös, il la tos, csá bos vi rá gok ra gon dol ak kor, ami kor mi már fá rad tan, csap zot tan a
meccs tõl az as  szo nyok hoz, ba rát nõk höz me gyünk, hogy csó kot kap junk tõ lük, mert
úgy érez zük, meg ér de mel tük, meg ér de mel tük na gyon.
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