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SZATHMÁRI IST VÁN

AZ ÜR MÖS
És ak kor õ azt mond ta, gye re te is, utaz zunk együtt, és áll tunk a Su gár út pla tán ja alatt, 

ke zünk ben né hány könyv és a tás ka, há tunk mö gött a fol tos, nagy fal a szo ká sos, sza ka do-
zott pla ká tok kal, meg min den fé le fel ra gasz tott, ös  sze fir kált vagy fé lig le té pett ka cat tal, meg 
fel irat ok több fé le nyel ven, olyan jó po fa szö veg fé lék, az õ ha ja hos  szabb volt, mint az enyém, 
ne ki job ban en ged ték, õ csak a hú gá val meg az any já val élt, aki mû ked ve lés sel fog lal ko zott 
ko mo lyan, és aki né ha fenn han gon, mo soly gó san be szélt az ut cán ön ma gá hoz, min dig ki volt 
fest ve-pingálva, és ál ta lá ban ró zsa szín ben járt, nad rág, kosz tüm, le be gõ szok nya, a ha ja meg 
vö rös, és a két szem öl dö ke mint ha épp fel re pül ne, igen, olyan szé pen lé gi es volt, azt hi szem, 
egy ki csit sze rel me sek let tünk be lé, még a fia is, gon do lom, és õ is sze re tett min ket, leg alább is 
úgy tett, vagy igye ke zett, ked ves ke dett, sü te ményt ho zott be, ha el hí vott ma gá hoz ben nün ket 
az Ür mös, csil lo gó ezüsttál cán, és cif ra szal vé tá kat he lye zett az asz tal ra, és az aj tót va la hogy 
min dig nyit va hagy ta, de mi be csuk tuk, utá na csuk tuk rög vest, mert azért an  nyi ra még se, és 
az Ür mös hú gá ról be szél get tünk, aki csak egy év vel volt fi a ta labb ná lunk, hogy va la mi hap si 
pe dze ge ti ép pen, de õ, az Ür mös, ezt nem en ge di, per sze, mert õ fe le lõs ség gel tar to zik, né ha 
na gyon is meg ját szot ta, el ját szot ta ma gát, akár egy be ug ró apa, pe dig csak egy sze rû en ön zõ 
volt, igen, csak õ akar ta les ni, ki les ni a hú gát, ott, ahol le he tett, és ami rõl még is úgy-ahogy 
be szá molt ne künk a sü te mé nyek meg a vil lo gó tál ca mel lett, köz ben a szo ba aj ta ja ki-ki nyílt, 
a ró zsa szín as  szony ér dek lõ dött, rend ben, min den rend ben, és már a hu gi ca mel lé nél tar tot-
tunk, és ak kor az Ür mös hir te len azt mond ta, má ra en  nyi elég, és men tünk ki, vo nul tunk ki a 
szo bá ból a pla tá nok alá, mert ott lak tak õk egy ré gi, elõ ke lõ ház ban a Su gár út ele jén, és hall-
gat tunk egy da ra big, de vi lá gos volt, egy re gon do lunk, leg kö ze lebb lej jebb me gyünk, igen, és 
jó le sett így ér kez ni ha za, majd fe küd ni le ké sõbb a tisz ta, ro po gós ágy ba, és kel ni reg gel, hogy 
az órák után új ból ott áll junk a pla tán fa alatt, há tunk mö gött a pisz kos, ös  sze ron dí tott fal lal, 
és ak kor vá la szol tam, per sze, egye dül még úgy se vol tam a ten ge ren, va gyis anyá mék nél kül, 
és va la mi, eled dig is me ret len és fur csa bi zser gés ke rí tett ha tal má ba en gem, an  nyi ra, hogy fel-
néz tem az ég re, a lom bo kon túl ra, és min den olyan kék lett egy szer re, tin takék, mint a ten ger 
oda lenn, mes  sze a szik lák és bok rok mö gött. Mert is mer tem én, igen, sok szor jár tunk ar ra a 
szü le im mel, de most más képp lesz min den, sza bad ság, ohne szi gor, ahogy az Ür mös mond ja, 
mert õ már meg jár ta ezt, és me sél te, mond ta, és elõt tem volt az egész, a több ágyas szo ba, a 
rö hö gés, kín ló dás, ug ra tás éj jel, a zu hany zó pá rás ho má lya, a tû le ve lûk ös  sze té veszt he tet len 
il la ta, a ka bó cák egy han gú hang ja, a ten ger mo ra ja, és az ott élõk min dig meg le põ vol ta, és a 
tánc és a ze ne a szál lás te ra szán es te, ahol le bar nult lá nyok vi hog nak, vi hog nak és min de nük 
re meg, és foly tat ta az Ür mös, hidd el, olyan szé pen, eny hén, si mo ga tó an fúj idõn ként a szél, 
be le fúj min de nünk be, és bor zol, fel bor zol ki csit, hogy egé szen  m á s k é n t  ér zed ma gad, 
akár ha le beg nél pár cen ti re a föld tõl, és el kép zel tem, ne tán el is száll hat nék kis sé, majd új ból 
fal tuk a sü te ményt az Ür mös nél, ró zsa szín any já val a há tunk mö gött, ha bár szor gal ma san csu-
ko gat tuk az aj tót, vagy a pla tá nok alatt szö vö get tük ter vünk, de min dig úgy, hogy a hu gi ca 
te rí ték re ke rült, és már men tünk lej jebb, lo pa kod tunk óva to san, és volt, hogy be né zett, ki né zett 
né ha, és ilyen kor za var tan üd vö zölt min ket, egy ér tel mû en lány sza ga volt, és ilyen kor mint ha 
a pél da ele ve ne dett vol na meg, igen, a szer tá ri ki tö mött bé ka vagy a kí gyó vagy mit tu dom én 
mi, és csak ül tünk vagy áll do gál tunk, már-már a köl dök alatt vol tunk, mi kor az Ür mös egy 
ha tá ro zott moz du lat tal fel szó lí tot ta a tá vo zás ra, és mi saj nál tuk ezt na gyon, só vá rog va néz tünk 
a lány vö rös szep lõs ar cá ba, és õ per sze meg érez te ezt, ide ge sen ka ca rá szott, vi ho gott, és már 
men tünk mi is, és ma radt a té ma, megint ma radt ki bon tat la nul, és fe küd tünk, kel tünk, de rossz 
volt a ked vünk, és vár tuk, vár tuk a za var nél kü li foly ta tást.

Bu li lesz, mond ta pár nap pal ké sõbb az Ür mös a szo ká sos fal mel lett, fa alatt a Su gár úton, 
a Var jú nál, el men tek a szü lei, va gyis csak ké sõn jön nek ha za, üres lesz a ház, meg csi nál juk, 
ugye, mond ta az Ür mös, és rám né zett je len tõ ség tel je sen, ki csit hu nyor gott is hoz zá, per sze, 
per sze, vág tam rá rög tön, és már lát tam is a fél ho má lyos szo bát meg a kü lön bö zõ szí nû li kõ rö-
ket a zsúr asz ta lon,  meg a fém  ha mu tál cát és a csik ke ket, és szólt a ze ne, han go san szólt, és az 
ud va ron is szép és jó volt min den, a csil la gok ra gyog tak, a fák és a bok rok sö tét je szin te csá bí-
tó vá vált, per sze, erõ sí tet tem meg új ból, és jó volt azt tud ni, azért ala kul nak, men nek a dol gok, 
és ott hon is na gyon oké min den, hát nem is olyan rossz ez az egész, kons ta tál tam és da ga doz ni 
kez dett a mel lem, bu li, majd a ten ger, igen, és ha a tü kör ben meg néz tem a tes tem, az sem esett 
ros  szul, ha akar tam, új könyv be fog tam, Is te nem, gon do lok most vis  sza, mi kel lett még.
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Szá mol gat tuk, ki jön, jö het el a Var jú hoz a ré gi, nagy ház ba, hol né ha mes  szi rõl ér ke zett, 
szá munk ra már-már is me ret len nyel ven be szé lõ mun ká sok nak ad tak ki szo bát, és me sél ték, a 
Var jú any ja még mo sott is rá juk, el kép zel tem több ször, hogy ott ha jol a tek nõ fö lött, prályázza 
a ru hát, a meg lett, fe ke te fér fi ak in ge it, nad rág ját, és utá na ló bál ja mind ezt a kö té len a szél. 
Igen, és a Var jú ap ja ál lan dó an úton volt, va la ho vá min dig uta zott, és utá na fü gét, ratlukot, grá-
nát al mát ho zott, hogy más nap már megint in dul jon, men jen, és azt is me sél ték, hogy a Var jú 
any ja ká vét is fõz az al bér lõk nek, akik csak es te jár nak ha za a mun ká ból, iz zad tan, po ro san, 
mert utat és há za kat épí te nek nem is mes  sze in nen, és eszik hoz zá az édes, por cuk ros tö rök 
sü te ményt, és mást is me sél tek, igen, de én csak a tür kiz kombinéjára tud tam gon dol ni, ami 
né ha ott len ge de zett a kö té len a jel leg ze tes fér fi ga tyák kö zött. És hát hív tuk a lá nyo kat, és 
mind egyik mond ta, hogy jön, de a vé gén egyik se buk kant fel a ház ban, akár ha ös  sze be szél-
tek vol na, és fájt ez ne künk na gyon, ide ge sek, idét le nek let tünk és mér ge sek na gyon, ve del tük 
a li kõrt, de nem is esett jól, és ak kor egyi künk nek az az öt le te tá madt, men jünk el az Ür mös 
hú gá ért, hoz za el õt va la ki, és az Ür mös iga zán be gu rult er re, de sem mit se te he tett, ide gen 
te re pen volt õ is, és húsz perc múl va ott állt a húg és vi ho gott, ivott a li kõr bõl, mi meg csak 
hec cel tük, pisz kál tuk, él ve zet tel tet tük, az ar ca vö rös volt, mint min dig, a sze mei csil log tak, 
böm bölt a ze ne, or dí tott, ci gi vel kí nál tuk, il le gett-bil le gett, úgy vi sel ke dett, mint aki tud ja, 
amit tud nia kell, elõ ször csak az egyik lám pát ol tot ta el va la ki, majd ké sõbb a töb bi is sö tét-
ség be bo rult, és mint egy pa rancs szó ra mind nyá jan a húg ra ron tot tunk, fog dos tuk, ta po gat tuk 
õt, és õ bi zony ta la nul vé de ke zett, igen, hogy ké sõbb éde sen meg ad ja ma gát, ott ér tem én így 
elõ ször nõi test hez, ami fö löt tébb új sze rû és iz gal mas volt na gyon, li heg tünk, prüsz köl tünk a 
lány fö lött, alatt, sõt ol dalt, és li he gett õ is, és ami kor egyi künk meg un ta a dol got és ki ment a 
csil la gos ég alá, lát ta, mert me sél te ké sõbb, az Ür möst, hogy a ki tég lá zott tor ná con anyát la nul 
tö röl ge ti kön  nye it.

De hát el múlt ez is, az Ür mös már ne ve tett, hos  szú ha ját li beg tet te a szél a pla tán fa alatt, 
hogy hát mit is vi gyünk ak kor a ten ger re, kezd te új ból, már-már fon tos kod va, per sze, majd õ 
se gít, hogy ne, meg az any já val is be szél, a ró zsa szín, át tet szõ as  szon  nyal, és jó volt ar ra gon-
dol ni megint, sza bad, sza bad le szek én, igen, és utá na ha za, szin te rep de sõ szív vel, a le ve gõ ben 
már ott volt a nyár ös  sze té veszt he tet len il la ta, bol do gan nyi tot tam be a ka pun, men tem vé gig 
az ud va ron, érez tem a szom széd ból átslisszenõ fris sen fû ré szelt fa édes kés sza gát, az aj tó mel-
lett egy óri ás bi cik li állt, a fal nak tá maszt va, a leg klas  szi ku sabb faj tá ból, és már jött is apám, 
a ti ed, mond ta, a ten ger he lyett, fi am, így gon dol tuk anyád dal, és ab ban, ab ban a pil la nat ban 
már tud tam az ud va ron ücsör gõ, ku por gó Ür mös szo mo rú, mély, meg ren dí tõ tit kát.
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