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DA LOS MAR GIT

Is mét a kert ben
Ül tek a felsõkert nap tól per zselt fü vén, a mész kö ves ta laj egye net len sé ge egé szen vál-

to za to san nyom ta õket, idônként szin te olyan ér zé sük tá madt, hogy a mészkôgöröngyök 
mo co rog nak, he lyet vál toz tat nak, és ez is be le fért a va rázs lat ba, ab ba a nap sü töt te, szik-
kadt va rázs lat ba, amely ben a ház fa lak és tetôcserepek is úgy tá gul nak, úgy he lyez ked-
nek, hogy a sok év ti zed del ezelôtti ké pük nek, ará nya ik nak meg fe lel je nek. A felsôkertet 
fel ver te a gaz, a mész kö ves ta la jok szárazságtûrô, szí vós gaz nö vény ze te, amely idônként 
olyan szí nes vi rá go kat pro du kál, hogy aki nek sze me van a szép re, azt gon dol ja, hogy az 
ál mok ne to vább ja csak is egy mészkôgazos felsôkert le het.

Az alsókertbôl fel nyú ló ecet fa meg vas ta go dott, tör zse meg szi lár dult, lomb já nak 
lom hán moz du ló folt ár nyé ka az üldögélôk ar cá ba is be le ját szott, de ezt egyez mé nye sen 
fi gyel men kí vül hagy ták, és ar ról be szél tek, hogy a fe ke te, szem üve ges Vicenti Gé za,
akit Köb cen ti nek be céz tek, a vé kony, nyú lánk ecet fa zsen ge ko ro ná já ba a felsôkertbôl 
fel ka pasz ko dott, és az iz mos fács ka a kes keny al só kert ta la já ig le ha jolt ve le. Ez volt a 
Köb cen ti lift je, ami csak le fe lé mûködött. Mond ták ne vet ve, és an  nyi idô után is el is-
mer ték, hogy a Gé za va ló ban na gyon ügyes fiú volt, mert a fát min dig úgy tud ta kor-
má nyoz ni, hogy a si ká tor nyi al só kert ben ér jen föl det. Ha a fa egy szer is ki len dült vol na 
az irány ból, Gé za kön  nyen a gö csör tös mészkôfalnak csa pó dott vol na, vagy ellenkezô 
irány ban a fer de háztetôkön ta lál ta vol na ma gát.

Ide fi gyel je tek, mond ta Gizella-Gazella, én most ka csá kat ne ve lek Lajosmizsén. Ez a 
Lajosmizse meg hit ten ismerôs volt mind nyá juk elôtt, s rá jöt tek, hogy a Willi né ni albér-
lôi vol tak min dig lajosmizseiek, köz tük a szép szál Jós ka is, aki re ak kor azt mond ták,
hogy olyan, mint egy kovboj. Jós ka dol go zott va la me lyik pe rem ke rü le ti gyár ban, utá na 
Willi né ni he gyi szôlôjében ka pált és fá kat met szett, szôlôt kö tö zött. A Willi né ni kony-
há já ban la kott mind ad dig, míg el nem hoz ta fe le ség nek a lajosmizsei Emerenciát, ak kor
az Ilus né ni be zárt bolt já ba köl töz tek, él tek a vas pánt tal be zárt bolt aj tó és el füg gö nyö zött 
kis ab lak mö gött, az a disz nó At ti la min dig a bolt aj tó mö göt ti pa ráz nál ko dás ra cél zó han-
gos meg jegy zé se ket tett, ami kor a bolt elôtti nagy kö vön es tén ként összegyûltek.

És em lé kez tek, hogy a gye re kü ket Adolf nak ke resz tel ték? Hit ler után öt év vel! Mond-
ták a fü vön ha sa lók, egy szer re töb ben is, meg azt is mond ták, hogy Jóskáék alat ta vol tak
a tör té ne lem nek, meg hogy fö löt te, meg hogy kí vü le.

Ide fi gyel je tek, mond ta új ból Gizella-Gazella, meg mu ta tom, ho gyan megy a ka csa a 
ki csik kö zött. Na mu tasd, mond ták a töb bi ek, mert em lé kez tek rá, hogy Gizella-Gazella 
meg mu ta tá sai min dig töb bek vol tak a ma ga mu to ga tás nál. Gizella-Gazella a zsák szerû
tás ká já ból egy pöt  työs kendôt vett elô, azt a faj ta idôtlen, kék színû, ap ró pöt  työs 
vászonkendôt, ami lyent ta lán már Má ria Te ré zia ko rá ban is hord tak az as  szo nyok, ami-
kor mostak-fôztek, ta ka rí tot tak.

Gizella-Gazella a ha ját egé szen hát ra si mí tot ta, a két fü le mö gé mu tat va azt mond ta,
hogy mond juk, hogy itt van két csat, a kendôt a fe jé re szo rít va a há rom szög két csücs két
a tar kó já hoz húz ta, a har ma dik csücs köt egy szo ros cso mó val köz re fog ta, és már is ott 
állt egy va la ki a kö zös gye rek kor ból, de ki is? Ki is? Gizella-Gazella a pán tos szan dál ját 
le rúg ta, s el in dult a hepe-hupákon, de úgy, mint ha si ma pá zsi ton men ne, a felsôtestét 
elôre tol ta, mint aki min dig job ban si et ne, mint ahogy a lá bai vi szik, de a két kar ját az 
elôretolt vál lak tól még is hát ra húz ta, mint ha igyekvô szár nyas ként ver des ni ké szül ne, 
meg nyúlt nya kán ol dal ra bil len tet te a fe jét, és ra jon gó sze re tet tel mo soly gott, mind nyá-
jan kékszínûnek lát ták ezt a mo solyt, pe dig Gizella-Gazellának bar na sze me volt.

A meg hitt ség, ismerôsség úgy mo tosz kált mind nyá juk ban, mint egy ismerôs dal lam,
amirôl hir te len nem tud juk, hogy hol is hal lot tuk, és hogy mi is iga zá ból.

Na mit mond a ka csa né ni a ki csik nek, na mit mond a ka csa né ni a ki csik nek? – kér-
dez te Gizella-Gazella ide ge nes ak cen tus sal, és a ti tok meg fej tés örö mé vel, a meg hitt ség 
benn fen tes sé gé vel töb ben is ki a bál ták, sut tog ták egy szer re, hogy struceli-struceli, stru-
cella. Ezt mond ja a ka csa né ni a ki csik nek. Bi zo nyá ra ezt mond ja Lajosmizsén is, ahogy 
vo nul nak utá na a sár ga pely he sek, mint ahogy ezt mond ta Hermann né ni is, akit a há ta
mö gött né ha ka csa né ni nek ne vez tek.

Hermann né ni mindegyikôjüknek mond ta kis ko rá ban, hogy struceli-struceli, stru-
cella, nap já ban több ször is, lé nye gé ben an  nyi szor, ahány szor csak elôtalálta ôket, és 
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szemébôl vi lá gos ké ken sü tött a fel té tel nél kü li sze re tet. Hermann né ni nem akart a sze re-
te té ért cse ré be sem mit, azt sem bán ta, ha né ha kö szö nés nél kül ro han tak el mel let te.

Ahány szor csak kis ka csá im van nak, és ve ze ti ôket az any juk, an  nyi szor jut eszem be a 
Hermann né ni, mond ta Gizella-Gazella, és né há nyan be val lot ták, hogy Hermann né ni éve-
kig sem ju tott eszük be, de mi ért is ju tott vol na, ne kik csak ku tyá juk vagy macs ká juk van, 
de tény leg, mi lyen ér de kes volt ez a struceli-struceli, strucella, so ká ig azt hit ték, hogy 
je lent va la mit, hogy a mes  szi, ti tok za tos Er dély ben a még titokzatosabb szá szok így be szél-
nek a gye re kek hez, de a struceli-struceli, strucella le for dít ha tat lan nak bi zo nyult, né me tül 
tu dó felnôttek sem ér tet ték, mit je lent. Az tán, em lé kez tek, a ku tya sem törôdött ve le, azt 
hi szem, hogy tu dat alatt be so rol tuk az ingyom-bingyom, táliber-ek, újidrom fidrom gá li ca 
szikszom-ok kö zé, mond ta El vi ra, aki most éne ket ta nít va la hol Za lá ban.

Hát ez az a kert, amit an  nyit ön töz te tek a pa pád dal, mond ta va la me lyik ük At ti lá nak, 
de az tán mint ha rög tön meg is bán ta vol na. Más ról kezd tek be szél ni, de mind an  nyi uk 
gon do la ta az ön tö zés nél, At ti la ap já nál idôzött, aki megjôvén a mi nisz té ri u mi hi va-
ta lá ból ne ki esett a kert ön tö zé sé nek, és At ti lá nak kö vet nie kel lett, ôk vol tak az élô 
öntözôrendszer, kan nán ként hord ták föl az ud var ból a vi zet a háztetôk fö löt ti kert be, 
kepeszkedtek az om la do zó fel já rón. Ha a lá buk meg csú szott, bil lent a kan na és öm lött 
a víz, cipôjük be le ért a szom széd felsôház szenny víz-le fo lyó já ba, ami nek em lé ke még 
an  nyi év ti zed múl tán is li dérc ként ül te meg mind nyá ju kat. At ti la és az ap ja mász tak fel 
és eresz ked tek le, vit ték és hoz ták a te li és üres kan nát, felsôtestük mez te len volt, moz-
du la ta ik ismétlôdtek, mint két egyip to mi rab szol gá nak a pi ra mi sok idejébôl, vagy mint 
ma gá nak Sziszifusznak az idô elôttiségbôl. Ezen ak kor né há nyan ne vet tek, né há nyan 
saj nál koz tak, most volt, aki azt gon dol ta, hogy At ti la ap já nak a kert volt a konditerem, 
fi á nak meg a na pon ta rá mért bün te tés. Errôl jobb volt hall gat ni.

Mi kor jött át a Hermann né ni Erdélybôl? – kér dez te egyi kük. Ak kor, ami kor a Willi 
né ni. Mond ták. Még az elsô vi lág há bo rú elôtt. Ak kor még nem úgy mond ták, hogy át jöt-
tek, ha nem csak úgy, hogy el jöt tek. Si mán el jöt tek. Meggyesbôl. Vagy a környékérôl. 
Barátnôk le het tek. Cirinek hív ták mind a kettôt. Ciri, ki a bált át né ha a Hermann né ni a 
ke rí té sük höz áll va, amely a mi padláslépcsônk te te jé vel volt egymagasságban. Ciri, szólt 
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át Willi né ni is, ha akart va la mit, és a kis kony ha te te je fö lött át ki a bál va meg be szél het tek 
min dent.

A fü vön heverôk néz ték a léc ke rí tés, a kis kony ha, a pad lás fel já ró, a cseréptetô hûlt 
he lyét, és ma guk ban azt la tol gat ták, hogy mind ez mi lyen ma gas volt, med dig ér ne a fris-
sen fel hú zott tég la fal nak, ami nyil ván va ló an egy új ház hát só fa la lesz. Ciri-ciri-ciri-ciri, 
ver te vis  sza az új tég la fal in nen is, on nan is a ré gi han go kat, va ló sá gos ci ri pe lés tá madt 
a fü vön könyöklôk, kö ve ken heverôk belsô ud va rá ban, va la hol a leg hát só trak tus ban.

Én sze rin tem szol gál ni jöt tek mind a ket ten, mond ta Ju li, akirôl idônként úgy tûnt, 
hogy az uj já ból szop ja a dol go kat, de ré gen is min dig ki de rült, hogy iga zat be szél.
Willi né ni a Siegmundékhoz jött, akik szin tén er dé lyi szá szok vol tak. Nem em lé kez tek 
a ma gas, ôsz, egye nes tar tá sú Siegmund né ni re? Aki mél tó sá go san vo nult át az ud va-
ron, ment hát ra a Willi né ni hez lá to ga tó ba. A fér je, a Siegmund csi nál ta a Kin csem
kály hát, ami a ma ga ide jé ben ál lí tó lag hí res volt. Ne rö hög je tek, tény leg úgy ne vez ték, 
mint késôbb a hí res lo vat. Ma gas, fe ke te vas kály ha volt, cif ra betûkkel rá ír va, hogy 
KIN CSEM. Ezt so se lát tam, de hal lot tam ró la. Az tán a Willi né ni is majd nem olyan gaz-
dag lett, mint a Siegmundék. Férj hez ment az öreg, öz vegy Willi ács mes ter hez, aki nek 
volt egy há za. Az a krákszni ott, ami ben a Willi né ni min dig is la kott. Ez a há za volt a 
Willinek, és öt felnôtt fia. A fi ai kö zül egyet sem is mer tem, mond ta Ju li, mert at tól fog-
va, hogy Willi né ni a ház hoz jött, me ne kül ni kezd tek, amer re lát tak. Az egyik ál lí tó lag 
fel is po foz ta a Willi né nit, és at tól kezd ve sen ki se lát ta, sen ki se hal lott ró la. Willi né ni
a nagy bo rá sza ti tan fo lyam ok ide jén a mos to ha fi ú kat a pad lás ra za var ta alud ni, a ház 
min den zegét-zugát ki ad ta a tan fo lya mo sok nak. Ami kor Bu dán egy öreg bör tönt le bon-
tot tak, és a kö ve it ol csón ki árul ták, Willi né ni há zat épí tett. Ami kor a ti szü le i tek és az 
én szü le im ide be köl töz tek, Willi né ni már gaz dag volt, di ri gál ta a há zat, a fôbérlôket, az 
albérlôket, a lajosmizseieket, meg min ket, mind nyá jun kat. Em lé kez tek, hogy ami kor a 
szôlôbôl a lo vas ko csi val ha za hoz ták, el vár ta, hogy a ház min den gye re ke fus son se gí te-
ni, be hor da ni a nagy ko sa ra kat. A Willi bá csi csak cso szo gott ide-oda a ház ban, foly ton
mér ges ke dett, idônként azt mond ta, basszama, és ami kor dél után le fe küdt, min den ki nek 
csend ben kel lett len ni az ud var ban. Egyéb ként a basszamá-ról is azt hit tem, hogy nem 
ma gya rul van, épp úgy, mint a struceli-struceli, strucella.

A Hermann né ni mo sott a Willi né ni nek, mond ta va la me lyik ük, az tán meg azt, hogy 
nem csak a Willi né ni nek, ha nem az egész ház nak: befûtött a sza let li ben ál ló rozs dás kat-
lan ba, a gör be csö vön dôlt a szú rós füst, te ker gett, len ge de zett, go moly gott az ud va ron, 
az ut ca be li ek is tud ták, hogy Hermann né ni megint mos, hogy Hermann né ni foly tat ja a 
teg na pit, hol nap meg foly tat ja a ma it, hord ta ne ki a ház a szennyeshalmokat, lepedôket, 
duny há kat, törülközôket: áztatás-szappanozás-lúgozás-kifôzés, a Hermann né ni ke ze
min dig a teknôbe ló gott. Em lé kez tek rá, hogy a vé kony csuk ló já ról ázot tan ló gott a 
fel pu hult ke ze?

Hermann né ni ke ze, amin olyan volt a bôr, mint a zsor zsett-anyag, és a gyö nyörû kék-
színû mosórádlin húzkodta-nyomkodta-dörzsölte a fe hér, fel hó lya go so dó da masz to kat. 
Hogy lett vol na a mosórádli kék színû!? – mond ta egyi kük. A mosórádlinak faszí ne volt. 
Na jó, a teknôben, a víztôl fe ke te lett. De ha meg szá radt, faszínû volt.

De hogy volt faszínû. Em lék szem rá, hogy va la mi li lá ba haj ló gyö nyörû kék volt, a 
ha bos víztôl meg úgy csil lo gott, ahogy csak a késôbb ki ta lált tûzzománcok tud tak. Áll-
tam nap hos  szat a teknô mel lett, és néz tem a bu bo ré kok ke let ke zé sét, el puk ka ná sát, a 
több ág ra bom ló víz esé se ket, amik a meg mar kolt pár na ha jak ból meg in dul tak, és igen is
a rád li kék volt, úgy lá tom, mint ha teg nap lett vol na, a teknô víz is kék ár nya la tot ka pott 
tôle.

Meg a Hermann né ni sze me is kék volt, és a kék sé gek kö zött ne ked min dig azt mond-
ta, hogy struceli-struceli, strucella, és ettôl a te sze med is kék lett, mond ta a kel le té nél 
han go sab ban ne vet ve At ti la, akit bos  szan tott, hogy a min den na pos ön tö zé sek re más is 
em lék szik, nem csak ô.

A nagy lyu kas vaslábos volt gyö nyörû kék színû, amit a padláslépcsô alatt tar tott a 
Willi né ni, mert saj nál ta ki dob ni. Mond ta még Ju li, az tán már mind nyá jan a gyö nyörû 
kis gye rek re fi gyel tek, akit At ti la uno ká ja ho zott föl a kert be. Bot la doz va, döc cenô 
lá bak kal jöt tek a kôgöröngyökön, a né nik-bá csik elôtt bi zo nyos tá vol ság ra meg áll tak. 
A né nik-bá csik ámu ló gyönyörûséggel, s va la mi tit kos helyrôl táp lált meg ha tott ság gal 
néz ték, az tán egy más tól szin te tel je sen füg get le nül, de majd nem egy szer re azt mond ták:
struceli-struceli, strucella.

A kis gye rek egy ide ig csak állt és né zett, az tán tö vig ki öl töt te a ka ka sos nya ló ká tól 
vér vö rös nyel vét.


