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LO VAS IL DI KÓ

Bi ca jos tör té ne tek
1.

Anyám negy ven há rom éves volt és már évek óta nem ült bi caj ra. 
Vol tak pe dig ke rék pár ja ink, a pi ros mi ni, amit he te dik ben kap tam, Tomos, mo tor ban, 

ke rék pár ban pá rat lan mi nõ ség. Ak kor már nem volt cso mag tar tó ja és hát só sár há nyó ja 
sem, le sze rel tem mind ket tõt, a nagy apám fe jét csó vál va és elég gé nyílt meg ve tés sel 
pró bál ta ki húz ni a nyol cast a hát só ke rék bõl, de ez szin te le he tet len volt, an  nyi ra tönk re-
tet tem a bi cajt: a kül lõk el pat tan tak vol na. 

Ami kor a nagy apám agy vér zé se után meg kap tam a krém szí nû gol fot, éle tem el sõ 
au tó ja volt, lát tam a sze mé ben a ret te gést, eszé be ju tott a pi ros mi ni hát só ke re ke, az 
el pat ta nó kül lõk – a hulahop-karikához ha son la to san – moz gá sá val szé dü lést oko zó, 
ki szol gál ta tott, meg gyö tört hát só ke rék. És a kor mány, ahon nan hi ány zott a fék, a csön-
gõ. Le sze rel tem, min den le sze rel he tõt el tá vo lí tot tam: a Camel Trophyra ké szül tem 
ugyan is. 

Min den va sár nap dél elõtt én men tem a sütiért, amit a nagy anyám ké szí tett. Fel pat tan-
tam a pi ros bi ca jom ra és a kisradonováci me zõ kön, ré te ken, asz falt  nél kü li utak he pe hu-
pá in õrült mód já ra haj tot tam, lát szó lag tú rós ré te sért, de iga zá ból min den kit meg elõz ve 
a dél-ame ri kai er dõk rej te kén, hol éj jel a va dak zöld sze me cikkan át a dzsun ge len (bár 
azt hi szem, az In di á ban van, mint a gintonik), el sõ ként ér kez ve be a cél ba, fül si ke tí tõ 
fé ke zés sel kop pan va a nagy szü le im zöld ka pu já nak, li heg ve, iz zad tan, gyõz tes ként. 

Nem tu dom, hogy a le pusz tí tott bi caj mi ért ha son lí tott job ban a Camel Trophy bi valy-
erõs au tó i ra, a fi úk tól ezt ta nul tam el. A se bes ség hez nem es het fék a ke zed ügyé be. És 
nincs csön gõ, in kább le az út test re, át a ke rí té se ken, be bok rok kö zé. 

Imád tam a se bes sé get. Nyom tam a Golf ban a gáz pe dált, iszo nyú egy au tó volt, 
Né met or szág ból va ló, együtt éne kel tem Sarah Vaughnnal és a szél lel, pil la na tok ra meg-
nyer tem az éle tet, nem csak a Camel Trophyt. 

Koc kás szok nya volt anyá mon, sö tét kék ala pon fi nom, kes keny fe hér koc kák, le he-
let sze rû ek, alig ér zé kel he tõ ek és fe hér fel sõ, ott ho ni, egy sze rû, hasz nált. Mond ja a té vé-
ben a Victoria, hogy ta lán nem õ a leg szebb és leg oko sabb nõ, de öl töz köd ni, azt tud. 
,,Ahhoz egy sze rû en csak ér tek” mond ja, ,,mivel úgy szü let tem”, vág ja oda Beckham 
fe le sé ge. Ter mé sze te sen fo gal ma sincs, azt vi szont tény leg tud ja, hogy bot rá nyok kal 
meg hó dít ha tó a pi ac. 

Az öl töz kö dés hez – egy sze rû en, csak azért, mert úgy szü le tett – az anyám ért. Emel-
lett a se bes ség hez és a le fo lyó tisz tí tás hoz is ek kép pen ért, ösz tö nö sen, az éle tét még sem 
en nek kö szön he ti, ha nem a ba rát nõ jé nek, aki nek si ke rült õt le rán gat nia a sín rõl, ami kor 
anyám a pes ti gyors le gyõ zé sét tûz te ki cé lul (a bak ter há zig), a tér de alatt a fél hold ala kú 
seb en gem min dig ar ra em lé kez tet, hogy moz don  nyal csak ak kor kezd jek, ha vég le ge sen 
dön töt tem.

Per sze nem emi att nem bi ca jo zott ak kor már rég óta, hi szen a pes ti gyor sot tíz éves 
ko rá ban akar ta le gyõz ni. Az ér szû kü let tõl görcs áll a láb ik rá ba, nem le het bi ca joz ni. 
Az nap, ami kor ab ban a fi nom koc ká zott kék szok nyá já ban, fe hér fel sõ jé ben és pa pu-
csá ban még is bi caj ra ült, tíz-ti zen két év vel azu tán, hogy ész re vet te, görcs áll a lá bá ba a 
ke rék pá ro zás tól, iszo nyú hõ ség volt, jú li us vé gi me leg. 

Ott áll tam a busz meg ál ló ban, a sár ga mû anyag te tõ alatt vas tag ré te gek ben ra kó dott 
rám a for ró ság, ami kor anyám be fé ke zett az or rom elõtt, szõ ke fri zu rá ja zi lált iz zadt-
ság ban fog ta kö rül az ar cát, szok nyá ja hoz zá ra gadt a comb já hoz, gyö nyö rû lá bá ra nem 
is tu dott áll ni, a kor mány ba ka pasz ko dott, akár egy gyõz tes tor re á dor a bi ka szar vá ba, 
gyõz te sen, mert utol ért, és szól ha tott, hogy amint el in dul tam, be ér ke zett a te le fon hí vás 
és ne száll jak busz ra, jön nek ér tem.

2.

Ki re pül tem az út ra. 
A fe ke te sa lak az ar co mig pat to gott. Az 1300-as fe hér Fi at majd nem föl te ke re dett 

a vil lany póz ná ra, sze ren csé re si ke rült meg áll nia, a mo tor le ful ladt, az au tó ru gó zott, 
ri adt te kin te tek néz tek rám az üveg mö gül. A föl dön ül tem, vér zõ tér dem vizs gál tam 
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vagy a kö nyö köm, csuk lot tam és resz ket tem, az elõtt so ha nem volt úgy, hogy el üt 
az au tó.

A so fõr ki pat tant, meg ke rül te a ru gó zó au tót, talp ra ál lí tott, üvölt ve meg kér dez te, 
el tört-e va la mim, majd le ke vert egy ak ko ra po font, hogy ha nem tar tot ta vol na szo ro san 
az al ka rom, fe nék re ül tem vol na. 

Szó nél kül be men tem a für dõ szo bá ba, le mo sa kod tam, vér zõ tér dem bõl szap pan nal 
mos tam ki a nyá ri port és a seb be ra gadt fû szá la kat, egy ál ta lán nem fájt, azt hi szem, 
el ájul tam egy ki csit. Elõ ke res tem a leg hos  szabb há ló in gem, ma gam ra kap tam és le ül tem 
az ágyam szé lé re. Ne ki áll tam meg ta nul ni a szerb ver set, jól ment.

A szü le im cso dál koz tak, hogy már fél hét kor há ló ing ben va gyok, rá adá sul a leg me le-
gebb flanell hálóingemben, ami jú ni us ele jén szo kat lan, ta lán lá zas le he tek? Az ar com és 
a ke zem nor má lis volt, és nem nyek ken tem, ami kor anyám a tér dem re fek tet te a ke zét, 
ép pen a szap pan nal ki mo sott, szé les seb re, csak a te kin te tem le he tett szo kat lan, mert 
anyám sze me so kat idõ zött az ar co mon, ami egyéb ként nem szo ká sa.

Ami kor két uta zó tás ká val be nyi tot tam az áp ri li si dél után vic ces fé nye i vel bo rí tott 
elõ szo bá ba, nyit va volt a nap pa li aj ta ja, anyám pon to san rá lá tott az ar com ra. Az egyik 
tás ká ban a köny ve im vol tak, a má sik ban a ru há im egy ré sze. 

Apám a há ló szo bá ban pi hent, nem ér tet te, mi ért kel le ne már fél négy kor meg fõz nie a 
ká vét, de amint ki lé pett az aj tón és anyám ar cá ról az elõ szo ba fe lé for dí tot ta a te kin te tét, 
azon nal meg ér tet te.

Ál lí tó lag ép pen olyan volt a né zé sem, a sze mem, az ar com, mint azon a ré gi dél utá-
non, ami kor az ide gen fér fi ke zé nek nyo ma pi ros lott az ar co mon, én pe dig, ha már nem 
let tem el üt ve, ne ki áll tam meg ta nul ni a szerb bõl fel adott ver set. 

Apám sze rint nem kel le ne örök ké en  nyi köny vet ma gam mal ci pel ni, ha elõ re tu dom, 
hogy nem aka rok hos  szabb idõt töl te ni ugyan azon a he lyen, ugyan ab ban a sze re lem ben. 
Iga za volt, de nem hagy hat tam más hol a köny ve i met, mert há rom vizs ga hát ra volt a dip-
lo má ig és még Pá rizs ba is el akar tam men ni.

Mi re meg it tuk a ká vét, min den egy sze rû volt és vi lá gos, mint azon a jú ni u si dél utá-
non, ami kor az ide gen fér fi, a nagy sze rû so fõr, aki nek az éle tem kö szön he tem – mi vel 
min dig iszo nyú se bes ség gel te ker tem a pe dált –, fel emel te a bi ca jom és meg pen de rí tett: 
élek. Meg fo gad tam, hogy ezen túl min dig elõ ször azt gon do lom át, men  nyi idõt aka rok 
el töl te ni va la hol, és csak azu tán vá gok be le.

Apám pe dig azt fo gad ta meg, hogy mind a köny ve i met, mind a bú to ra i mat le be to noz-
za, de leg alább is so ha töb bet nem köl töz tet. 

3.

A meggy szét gu rult a sí ne ken. 
Ap ró fe jük na gyot loc  csant az ál lo más át já ró ján. Nem volt iga zi át já ró, ti los volt ott 

köz le ked ni, ki vé telt a vál tó ke ze lõk és a vas út töb bi al kal ma zott ja ké pe zett, de sö tét kék 
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egyen ru há juk unal mát sû rûn bon tot ta meg a nyá ri ru hák tar ka sá ga, gye re kek fod ros sap-
ká ja, váll tás kák szõt te se. Az volt a di vat, mint ha in di á nok lep ték vol na el a vá rost, jó 
di vat volt, ol csó. 

Há bo rú ban el ér ték te le ne dik a pénz. Az inf lá ció olyan, akár a li dérc nyo más. Szin te 
le he tet len tõ ké hez jut ni. Ha va la ki, mond juk, la kást akar ven ni, szá mol nia kell az zal, 
hogy egy he ti ké se de lem két-há rom száz dol lár já ba ke rül het. Bé rek, árak, va lu ta ár fo-
lyam: min den ki a pénz rõl be szél. Min den ki, aki te he ti, dol lárt vesz a fe ke te pi a con. 

A meggy azért gu rult szét, mert a bi caj el sõ ke re ke be akadt a sín be, ez pe dig az zal 
járt, hogy a hát só ke rék kislájfolt aló lam. Le ug rot tam, de a ko sa rat már nem tud tam 
el kap ni, a cso mag tar tó ra erõ sí tett fo nott ko sár – ami egyéb ként is ál lan dó an had ban állt 
a cso mag tar tó hát ra fe szít he tõ ré szé vel, mint ha csak gyû löl nék egy mást –, le esett, a tar-
tal ma pe dig szét gu rult a sí ne ken. 

El sír tam ma gam.
Le fek tet tem a bi cajt, föl emel tem a ko sa rat és meg pró bál tam be le sze de get ni a meggy-

sze me ket, vé kony ka szá ruk ba ka pasz kod tam, azt húz tam föl a be ton ról, de a meggy fe jek 
ne he zek vol tak, sú lyo sak, nem en ge del mes ked tek. El en ged ték a szá rat és ott ma rad tak a 
be ton ba pas  szí roz va, ra gad va, re ped ten, la po san, ki csor du ló lé vel. Az öt ki ló meg  gyért 
a fél ha vi fi ze té sem ad tam és meggy szószt akar tam be lõ le ké szí te ni, ti zen hat, de in kább 
ti zen hét ebéd hez va ló szósz szó ró dott szét a vas út ál lo má son, a vesz teg lõ, rozs dás vas úti 
ko csik és a ma gas ra nõtt kó ró köz vet len kö ze lé ben. 

És tönk re ment a leg jobb szok nyám. Konk ré tan az egyet len di va tos szok nyám, a gyû-
rött ha tást kel tõ, ha rang sza bá sú, drapp szok nyám, be vé rez te a meggy. A szan dá lom 
szí ne is drapp volt, nem min dig já rok csi no san pi ac ra, ál ta lá ban pó ló ban me gyek – a 
ked venc pó ló im a szür ké re mo sott fe ke ték –, far mer ben és tor na ci põ ben. Ez a szom bat 
ki vé tel volt, mert pi ac elõtt be for dul tam egy na gyon ko moly em ber hez, a jog leg fõbb 
is me rõ jé hez, azt mond ta elõ zõ nap, hogy van öt-tíz per ce rám. A ta ná csá ra volt szük-
sé gem. Nem tud tam, ho gyan öl töz zem fel, az elõtt so ha sem vol tam ügy vé di iro dá ban. 
Te hát a leg jobb szok nyám ban men tem, a fér jem sze rint ez koc ká za tos vál lal ko zás, mert 
a szok nya hos  sza érint ke zik a bi caj nak az zal a ré szé vel, ahol a lánc fo rog kör be, te hát 
be kap hat ja. Amen  nyi ben ez elõ for dul, mond tam ne ki, ak kor õ is, mert hó na pok óta nem 
sze rel te vis  sza a vé dõ részt, ami meg aka dá lyoz za az ilyen bal ese te ket.

Egy belg rá di ügy véd sok fi a tal em ber nek se gí tett ta nác  csal, mit és ho gyan kell ten ni, 
ha hoz zák a ka to nai be hí vót, de az em ber nem akar ja át ven ni, vi szont va la mit csi nál nia 
kell ve le, hi szen más ként nem jut hat út le vél hez.

Ez ad ta az öt le tet.
Egyéb ként min den ki nek ma gán ügye, ho gyan vi sel ke dik, és mit csi nál ilyen ese tek-

ben. Azt hit tem, va la mit csak le het ten ni.
Le he tett is. Meg  gyet ven ni, mély hû tõ be ten ni.
Má sok ha lot tak kal tet ték ugyan ezt.

4.

A vá ros leg ked ve sebb kur vá já nak el tört a me den cé je és az óta bi ca jon jár.
Olyan for ró ság ön töt te el a vá rost, hogy a comb ja im nem tud tak egy má son ma rad ni. 

Igye kez tem il le del me sen ül ni a cuk rász dá ban, va gyis ke reszt be tett láb bal, de kép te len-
ség volt, mert a tes tem olyan ned ves volt, a comb ja im olyan vi ze sek vol tak, hogy foly-
ton le csúsz tak egy más ról. És az tán a ve rí ték vé kony pa tak ban csor gott a bo ká mig. Azt 
hi szem, a bu gyim is vi zes volt. A há ta mat két rész re osz tot ta a ge rin cem, gon do lom, ez 
min dig így van, csak nem érez tem. A ned ves ség érez te ti. 

A for ró ság ban ép pen ez a leg jobb, a test sí kos sá ga. Min den kön  nyebb, mert min den 
vég te le nül le he tet len. 

Van nak a tes tek egy más hoz ér ke zé sé nek olyan pil la na tai, ami kor a szá raz bõr fe lü let 
aka dá lyoz – a ke mény, szá raz has fal tól nem le het lej jebb ara szol ni –, igaz, olyan pil la na-
tai is van nak, ami kor a szá raz test fe lü let ép pen nagy se gít ség – be le ka pasz kod ni a kar 
kül sõ fe lé be. Erõ sen. 

A for ró ság ban azon ban mind ez je len ték te len né vá lik, nin cse nek át me ne tek, szá raz és 
ned ves fe lü le tek, csak a sí kos ság lé te zik, ami szin te kény sze rít az érin tés re. 

De ezt csak húsz év vel ké sõbb ér tet tem meg.
A sá tor elõtt ül tünk, a két bi caj egy más nak tá maszt va, a ho mok ba fú ród va tûr te a 

for ró sá got. Ide ges vol tam, mert a ho mok hoz zá ta padt a com bom hoz, a láb szá ram hoz, 
a bo kám hoz, min de nem hez. Nem sze re tem az ol csó ki rán du lást, er re kel lett rá jön nöm, 
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a sá to ro zást, a ve rí té ke zést és a pos hadt vi zet. A ge rin cem men tén maratont fu tot tak a 
verítékcsöppek. Alig tud tam ki evic kél ni a sá tor elé, bár ott sem volt jobb. De leg alább 
nem kel lett a na rancsszí nû anya gon át szi vár gó for ró ság ban a má sik nyá lá val küz de ni. A 
ha jam a tar kóm hoz ta padt. El vi sel he tet len nek érez tem a me le get. Ál lí tó lag év szá za dos 
me leg re kord dõlt meg azon a nyá ron. 

Nem akar tam be szél get ni és en ni sem, azt pe dig, hogy a sá tor ban lo cso gó tes tünk egy-
más ba for dul va to csog jon, el kép zel ni sem tud tam. Az eget sze ret tem vol na néz ni a fiú 
kar ján fe küd ve, a han gyák tá ma dá sa it le szá mít va ezt még el tud tam vi sel ni.

Teg nap, ami kor meg dõlt min den me leg re kord, egész nap egy ká vé zó ban ül tem. Át haj-
tós ru ha volt raj tam, re mek in di ai anyag, ma gá ba ránt, szív min den ned ves sé get, csak 
nem le het ben ne akár hogy ül ni, mert szét csú szik a két szár nya, azt pe dig nem ked ve lem. 
Leg alább is negy ven kö rül já rok és Bács ká ban ne vel ked tem, te hát ke reszt be rak tam a 
lá bam. Reg gel még nem tud tam, hogy negy ven fok lesz ár nyék ban, ezért zu ha nyo zás 
után be ken tem a lá bam, szó ra ko zot tan és jól be le mas  szí roz tam a kré met, má sutt járt az 
eszem. A krém sa ját sá go san vi sel ke dett a com bo mon, a ned ves ség gel ös  sze ke ve red ve 
hir te len ro ha mok ban tá ma dott és ve tet te le egy más ról a két com bom, dob ta szét, csúsz-
tat ta el, hogy a ru ha két szár nya meg kön  nyeb bült só haj jal ke rül jön tá vo labb egy más tól. 
A bu gyim is vi zes volt, de nem csak a kor ca, ha nem tel je sen. 

De nem volt rossz ér zés, el len ke zõ leg. A mell tar tóm nem csak vi zes volt, ha nem a 
ned ves ség tõl a pánt ja is meg la zult, ki nyúlt, ki tá gult és a ru ha váll ré sze alatt meg pró bált 
le sé tál ni a vál lam ra, a vi zes vál lam ra. A csip ke rész ned ves sé ge rá ta padt a bõ röm re.

Eszem be ju tott az a húsz év vel ko ráb bi for ró nap a sá tor elõtt, a rám ta pa dó ho mok-
szem csék kel, a ned ves te nyér érin té sé vel, sa ját tes tem em lé ké vel.

Az ér zés, ami az em lék hez csat la ko zott, egy ál ta lán nem volt el le nem re, le szá mít va, 
hogy az ol csó ki rán du lá so kat ma sem sze re tem, min den egyéb re jó volt gon dol nom. 
Vá rat lan öröm volt ez, mert új fel fe de zé se ket ve tí tett elõ re: min den kön  nyebb, mert min-
den vég te le nül le he tet len. 

Va ló ban.
Ho gyan bír ja el a szív, fel me rül nek már eb ben a kor ban ilyen kér dé sek, mi köz ben 

a ned ves tes ten át ha la dó érin tés min den négy zet cen ti mé te ren kü lö nös iz gal mat je lent. 
Fo gal mam sincs, hol vol tak ezek az ap ró áram üté sek húsz év vel ez elõtt, ami kor a tachy-
cardiának még nyo ma sem volt. 

Újabb po hár fris sen fa csart na rancs le vet ren del tem, ami kor a vá ros leg ked ve sebb kur-
vá ja el bi ca jo zott az or rom elõtt.

Het ven is el múlt, és már leg alább ti zen öt éve bi caj jal köz le ke dik, mert el tör te a 
me den cé jét. Gyö nyö rû kék sze me vé gig né zett a ká vé zók szé ke in ül dö gé lõ alélt tö me-
gen, és ahogy el ha ladt, mál na il la tot ha gyott ma ga mö gött, mál na il la tot és va la mi lus ta 
ka var gá sát a le ve gõ nek, bó bis ko ló pi pa cso kat és kop pa nó po ha rak za ját.

Szét ter jedt öreg as  szony tes te alatt en ge del me sen gu rult a két ke rék, kar já nak pu ha sá-
ga rez gett a kor mány fö lött és min den por ci ká ja él vez te a me le get, a las sú gu ru lást. 

Ak kor ju tott eszem be, hogy azon a nyá ron, mi e lõtt az el sõ, fel nõtt-bi ca jo mat meg-
kap tam vol na, a pi ros mi nit, na gyon so kat dur cás kod tam, mert raj tam kí vül már sen ki 
nem haj tott há rom ne gye des gyerekbicajt. Ak kor is ép pen puk kadt bé ka mód já ra vi sel-
ked tem a Kor zón lé võ cuk rász dá ban, ami kor az a hi he tet le nül nagy me leg volt, ál lí tó-
lag olyan for ró ság csak tíz év vel ko ráb ban, 1967 nya rán volt, au gusz tus vé gén, 18-án. 
Pisztáciafagyit ka na laz tam, mál na ször pöt it tam mel lé, a ha mu tar tók bá dog ból vol tak, 
ró zsa szín, sár ga, kék és zöld tes tük szám ta lan csik ket fo ga dott ma gá ba, a ci ga ret ta füst 
és a me leg a las san pör gõ ven ti llá tor alatt ta lál ko zott, ös  sze fo nó dott, ölel ke zett a sur ro gó 
szár nyak kö zött, a sü te mé nyes pult fö löt ti fa lon egy fest mény volt szám ta lan pi pac  csal, a 
nagy me leg ben a comb ja im szét csúsz tak, le vál tak egy más ról, és ez bû vö le te sen jó ér zés 
volt, bi zser ge tõ, za var ba ej tõ. An  nyi ra, hogy biz to san ti los.

A sü te mé nyes pult mö gött a negy ven kö rü li, kéksze mû cuk rász nõ áll do gált, keze-
fejével né ha végigsimított a hom lo kán, mel le közt ned ves lett a fe hér blúz, ap ró, ke rek 
fol tok ke let kez tek, át ütöt tek a blú zá ba biz to sí tó tû vel erõ sí tett kö té nyen is, fi a tal fér fi ak 
fi gyel ték min den moz du la tát, erõs csí põ jé nek for du lá sát. Hal la ni vél ték ned ves comb-
já nak cup pa ná sát, anyá nak hív ták ma guk közt, hi szen ha ked ve tar tot ta, éle tet adott 
ne kik tíz után a cuk rász da bel se jé ben meg bú vó pa rá nyi rak tár ban, új ra szü li õket, lá gyan 
ve zet ve be ijedt fér fi as sá gu kat ölé be, va ní lia- és rumosmignon il la tú tér dei kö zé, ap ró, 
ra ga csos fol to kat hagy va ma ga után a pad lón.


